
 
 
  

  PROTOKÓŁ  NR   XLI/2013 
 
z   XLI  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu   26  listopada  2013 r. w sali  Gimnazjum   
w  Lewinie Brzeskim. 
 
          
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady  XLI  sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar  
Włodek   powitał : 

− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,  

− Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

− Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

− Radcę Prawnego,  

− Kierowników Wydziałów,  
oraz zaproszonych gości : 

− Komendanta  Straży Miejskiej  w Lewinie Brzeskim,  

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

− Radnego Rady Powiatu Pana Andrzeja Kostrzewę, 

− Sołtysów, Przewodniczącego  Samorządu Miasta, 

− Radnych,  
 wyborców biorących udział w obradach    
 
Do pkt 2 
 
Sesja  była prawomocna. Zwołana została  zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.         
Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczyło  14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wyno-
szącego  15  radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  
Nieobecni  usprawiedliwieni  na sesji  - Radna  Anna  Zacharewicz.  
 
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu. 
 
Do pkt 3 
 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił   wnioski i do porządku obrad sesji  
 
1)  Burmistrza Lewina Brzeskiego  z dnia 26 listopada 2013r. o wprowadzenie do porządku  obrad  dodat-

kowych  projektów   uchwał  : 
a) w sprawie  zmian w budżecie, 
b) zmiany uchwały  o wieloletniej  prognozie  finansowej  wraz  z  prognozą kwoty długu, 
poddając  pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku. 
Wniosek stanowi załącznik  Nr 4 do niniejszego protokółu. 

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

 
2) własny wniosek   o wprowadzenie do porządku  obrad pkt. 12 dot. Podjęcie oświadczenia w sprawie  

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej   w Lewinie Brzeskim   z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w 
Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu elementarnego określonego w w/w planie 
symbolem 2 KP 
dodał, że na dzisiejszej sesji będzie obecny wnioskodawca wniosku. 

 
Poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego wniosku. 

 
Rada Miejska w obecności  14  radnych –  jednogłośnie  14  głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością 
głosów)  zgłoszony wniosek. 
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Radny Stefan Kachel zgłosił wniosek formalny do porządku obrad o wycofanie z pkt  11 ppkt  3  uchwały 
w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – z tego względu, że po przeana-
lizowaniu wszystkich punktów okazuje się, że nie może być tak jak to wszystko jest ujęte   i prosi o wyco-
fanie z dzisiejszego porządku obrad tej uchwały. Jeszcze raz przeanalizowanie projektu uchwały  gdyż 
chodzi konkretnie o nasze LZS i kwota, która jest podana nie jest w stanie nawet pokryć  opłat dla sę-
dziów, co dopiero inne opłaty.  

 
W dyskusji nad wnioskiem udział wzięli : 
 Objaśnienia  i propozycje Burmistrza Lewina Brzeskiego  przekazał   Z-ca Burmistrza Dariusz Struski                 
i wnioskuje pozostawienie tego  punktu  w porządku dzisiejszych obrad z tego względu iż sytuację finan-
sową  gminy mamy trudną . Były prowadzone rozmowy na ten temat i będziemy skłaniać się do tego aby 
podzielić to zadanie na dwa etapy w przyszłym roku. Podjęcie  w dniu dzisiejszym uchwały  będzie skut-
kowało tym, że będziemy mogli ogłosić konkurs. Prosi o pozostawienie tego punktu w porządku obrad 
sesji. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że również   Komisji Rozwoju Gospodarczego posiedzeniu wniosko-
wała o podzielenie tego zadania na dwa etapy. 
 
Za  poparciem  wniosku  wypowiedzieli się -   Radny Jacek Kieroński ,  Władysław  Górka,  Przewodniczą-
cy Rady Samorządu Miasta P. Andrzej Grabny.   
 
Zapytania zgłosili  Radny Roman Pudło. 
 
Natomiast Radca Prawny Sławomir Ostrowski przypomniał  o terminie  określonym  ustawą  podjęcia  
uchwały   w tej sprawie. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady zwrócił się do wnioskodawcy czy podtrzymuje wniosek. 
 
Radny Stefan Kachel  wycofał wniosek formalny.  

  
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian z przyjętymi wnioskami  przedstawia  się  następująco : 
 
1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokółu z  XL  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  14 października 

2013 do dnia 12 listopada 2013r. 
10. Zapoznanie się z informacją nt.: 

1) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski, 
2) Realizacji  programu „Odnowa wsi” i Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.  

11. Podjęcie uchwał  w sprawie: 
1) o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski, 
2) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lewinie Brzeskim,  
3) przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
4) zmian w budżecie, 
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5) zmiany uchwały  o wieloletniej  prognozie  finansowej  wraz  z  prognozą kwoty długu, 
12. Podjęcie oświadczenia w sprawie  zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej   w Lewinie Brzeskim             
z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu ele-
mentarnego określonego w w/w planie symbolem 2 KP. 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
14. Wolne  wnioski  i  informacje. 
15. Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
16. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Do pkt   4 
 

Przystępując do omawiania punktu -  przyjęcie protokółu   z poprzedniej  XL   sesji   w bieżącej ka-
dencji , która odbyła się w dniu  29 października  2013r. Przewodniczący 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.  Na-
stępnie  zaproponował, aby  zgłaszane poprawki do protokółu  na piśmie bądź pocztą elektroniczną dostar-
czyć do Biura Rady z którymi  Radni  będą mieli możliwość zapoznać się do godziny 1300  w dniu sesji na któ-
rej protokół będzie przyjmowany. 
 
Uwag do  treści  protokołu   oraz wniosku o odczytanie nie zgłoszono. 
  
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu.  
 
Rada Miejska w obecności  14  radnych –   jednogłośnie  - 14 głs. „za” przyjęła  protokół  
 
Do pkt  5 
 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radny Stefan Kachel z Przeczy  : 

1)  z uwagi na zagrożenie jakie stwarzają drzewa /topole/  rosnące przy drodze powiatowej na odcinku od  

m. Przecza do stacji PKP wnosi o wystąpienie do zarządcy drogi o przyspieszenie ich wycinki, 

2) ponawia wniosek zgłoszony na  XXXIX sesji  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w dniu 24 września  

2013r. w którym w n o s i  o  rozważenie możliwości wzorem  lat  poprzednich poczynienia   starań , 

aby w okresie zimowym  była otwarta poczekalnia na stacji PKP w Przeczy, 

 
Innych interpelacji i wniosków nie zgłoszono. 
 
Do pkt  6  
  
 Sołtysi zgłosili następujące  wnioski : 
 
Przewodniczący  Rady Samorządu  Miasta Lewin Brzeski  Andrzej  Grabny  wnosi o ustawienie jednego 
punktu świetlnego przy drodze gminnej  na odcinku od posesji  Nr 9 przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brze-
skim  w kierunku  Świetlicy Terapeutycznej. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
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Do pkt  7  
 

Przewodniczący Waldemar Włodek  przedstawił  pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej  jak rów-
nież Przewodniczącego Rady a więc ; 

 
1) od Wojewody Opolskiego dnia 04 listopada 2013r./pismo z dnia 30.10.2013r./nr SO.IV.621.57.2013.KK 

w sprawie związanej z przydziałem lokalu socjalnego dla P. Kazimierza Życkiego  - właściwym do  
rozpatrzenia wniosku jest Burmistrz Lewina Brzeskiego w związku z czym zostanie ono przekazane do 
załatwienia, czy radni akceptują propozycję. Dokumenty dotyczące niniejszej sprawy są do udostęp-
nienia w Biurze Rady. 
Rada Miejska przez aklamację zaakceptowała propozycję przekazania pisma Burmistrzowi Lewina Brze-
skiego do załatwienia . 
 

2) od Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 października 2013r. w którym przedstawia informację doty-
cząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych  przez zastępca burmistrza, sekre-
tarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członka organu  za-
rządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmi-
strza za 2012 rok, które odczytał. 
Informacja stanowi  załącznik  Nr 5 do niniejszego protokółu. 
 

3) Zaproszenie na sesję Rady Powiatu  Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013r. o godz. 
1000 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – zainteresowanych odsyła do zapoznania się z tematyką    
sesji do Biura Rady. 

 
4) Forum Nowoczesnego Samorządu w Warszawie organizuje w dniu 3 grudnia br. w Warszawie konfe-

rencja na która zaprasza zainteresowanych. 
 

5) Podziękowanie dla Prezesa Stowarzyszenia  Przyjaciół   i  Osób  Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”      
Pana Roberta Laszuk za zorganizowanie  w murach tego Gimnazjum  Wojewódzkiego  Integracyjnego   
Konkursu  Wiedzy – „Wielcy Polacy”. 

 
Do pkt  8 
 
 Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin               
Brzeski. 
 
Radny Rady Powiatu Brzeskiego Andrzej Kostrzewa przekazał następujące informacje  na temat : 

1) sesji  Rady Powiatu , na której będą omawiane m.in. spraw z zakresu  działania Powiatowego             
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy, 

2) oświaty i szkolnictwo ponadgimnazjalne w powiecie brzeskim, 
3) działalności BCM  w Brzegu  oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
4) projektu  planu transportowego dla powiatu brzeskiego  zwracając szczególną uwagę zbyt mało in-

formacji  z gminy Lewin Brzeski  do opracowywanego planu. 
 
Zapytanie zgłosił Radny Roman Pudło dotyczące zlikwidowanej  szkoły ponagimnazjalnej  w Żłobiźnie. 
 
Odpowiedzi udzielił Radny Andrzej Kostrzewa. 
 
Następnie Pan  Andrzej Kostrzewa  jako były dyrektor Gimnazjum w Lewinie Brzeskim  zabierając głos od-
niósł się do  artykułu  pt. „Afera dębowa”  zamieszczonym w Niezależnej  Gazecie Opolskiej  wydaniu  spe-
cjalnym  listopad 2013. 
„  Chciałbym  skierować  do Pana Radnego Juszczaka następujący apel – wie Pan., miałbym taką prośbę,                
że jeżeli Pan  o czymś pisze, to żeby sięgnąć do informacji a taka informacja jest na ogół dostępna i w wielu 
przypadkach, jeżeli coś się pisze to powinno być prawdziwe.  
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Zbieranie liści z boiska przez zatrudnionego pracownika za pieniądze Powiatowego Urzędu Pracy                  
w Brzegu    -  nie Burmistrz  zatrudniał pracownika  tylko Ja jako Dyrektor Gimnazjum. Powiatowy Urząd 
Pracy zwrócił  się do mnie żeby umożliwić odbycie stażu Panu, który ukończył kurs  o  specjalności, która się 
nazywa – ochroniarz bez uprawnień. Odbycie tego stażu a wcześniej kursu dało możliwość temu Panu zali-
czenia lat pracy i poprawy bytu materialnego. I taki był cel. Pracownik  był zatrudniony na trzy miesiące, po 
przeszkoleniu jak już mówiłem. Gimnazjum zorganizowało staż, dlaczego w godzinach przedpołudniowych 
od godz. 700  do godz. 1500 bo wtedy boisko to było wolne a On mógł być zatrudniony żeby zaliczyli Mu staż 
jako pracownik  ochrony bez uprawnień w związku z tym na takie coś poszliśmy. Natomiast prosiłem Go o 
to żeby sprzątał to boisko , pilnował, żeby nie działy się tam nieciekawe rzeczy . Sprawa sprzątania – boisko 
do kosza jest sprzątane za pomocą dmuchawy , która zakupiliśmy. Sprzątnięcie tego boiska trwa 10 minut. 
Problem  jest sprzątnięcia boiska do piłki nożnej  gdzie nawierzchnia  jest z trawy syntetycznej wypełnionej 
granulatem i nie można użyć dmuchawy  bo wydmuchalibyśmy wszystko łącznie z trawą. Dlatego pozostaje 
tylko grabienie i sprzątanie ręczne. Dlatego Panie Radny to nie myśmy zatrudniali, nie my płaciliśmy, nie 
Orlik potrzebował, tylko Urząd Pracy a konkretnie osoba  tam zatrudniona potrzebowała żebyśmy  Jej po-
mogli w  poprawie swojej sytuacji bytowej.  
 Budowa  Orlika to był „rzut na taśmę”  dzięki determinacji Pana Burmistrza mogę pochwalić bo Go 
tu nie ma i zdecydowanego poparcia wtedy Posła a obecnie Marszałka Pana Andrzeja Buła. Osobiście z nim 
rozmawiałem, prosiłem. Gdyby ten Orlik nie był zrobiony w tym czasie jego by  po prostu nie było. Nie jest 
to tak, że Burmistrz sobie wymyślił lokalizację w parku, plan zagospodarowania terenu, boisko szkolne pro-
jektował mgr inż.  Józef Saga architekt krajobrazu między ulicą Aleja Wojska Polskiego a rzeką Nysa Kłodzką  
w dokumentacji, która pochodzi z 10 października 2000 roku a sporządzona była razem z przebudową tego 
pałacu w którym się mieścimy.  
 Trzecia sprawa to Orlik zaczął zarabiać a miał być darmowy. I tutaj elementy tego stwierdzenia - 
koszty utrzymania, Burmistrz nie ożenił Gimnazjum, tylko sami chcieliśmy przejąć to boisko, bo jesteśmy 
najbliżej , jest oddany  i przekazany od marca 2013 roku. Proszę Państwa trudno było uruchomić boiska bez 
dodatkowego wyposażenia ale obojętnie jakie byłyby, wyposażenie pierwotne z inwestycji, czy później ze 
środków gminnych to nie miało znaczenia ponieważ i Ministerstwo i Marszałek przekazali jakąś określona 
kwotę reszta i tak spadła na gminę. Natomiast musieliśmy wyposażyć  w sprzęt szatnie,  w sprzęt przeciw-
pożarowy , oznakowania wymagane przez straż, sanepid  i bhp i to był warunek uruchomienia  i trzeba było 
to po prostu zrobić. W marcu trudno było określić koszty użytkowania , energii elektrycznej, wody, środków 
czystości i dlatego umówiliśmy się z Panem Burmistrzem , że leci to spokojnie z budżetu Gimnazjum  aż  do 
uzupełnienia i o takie uzupełnienie wystąpiłem do Pana Burmistrza przedstawiając konkretne koszty, kiedy 
już mogliśmy policzyć jako tako, nie do końca bo to dopiero stabilizuje się dopiero po kilku latach, ale 
przedstawiliśmy tą kwotę i ona w 2014 roku już będzie w budżecie. A więc nie było to żadne przerzucenie 
czy zabieranie czegokolwiek. Takie  stwierdzenie, że brakuje nauczycielom na płace  a Burmistrz wymyślił 
sobie Orlika, Panie Radny był Pan Wójtem to wie, że subwencja nie wystarcza na potrzeby oświatowe.            
Każda gmina absolutnie każda dopłaca do subwencji, tylko pytanie ile i na co ją stać i w którym roku na  co 
stać Opole również, najbogatsze miasto a około 100 mln. zł dopłaca do oświaty. Proszę Państwa animatorzy 
sportu , 2 osoby współfinansowane przez gminę, tak jak było w umowie, to gmina podpisywała umowę                   
i  Zarząd Wojewódzki  Szkolnego Związku Sportowego ze środków Ministerstwa Sportu. Animatorzy pracują                
w godzinach popołudniowych, kiedy młodzież gimnazjalna nie korzysta  z tego obiektu. Za korzystanie z 
Orlika nikt nie płaci a nie jak Pan Radny napisał, że zbieramy pieniądze. Słyszał Pan o 80,- zł miesięcznie 
tylko nie tu Pan „przystawił ucho”.  Otóż  Szkółka  Piłkarska na stronie internetowej jest Akademia Futbolu 
w Opolu na ul. Niedziałkowskiego lub na ul. 1-go Maja i to oni prowadzą  futbol, szkółkę piłkarską. Nie Gim-
nazjum, nie Gmina a jest to organizacja, która prowadzi działalność ale odpłatną. Menadżerem jest Pan 
Grzegorz Krzyżanowski, który zbiera pieniądze i odprowadza, trenerzy to Pan Adam Dziasek i  Pan Rafał 
Tomaszewski , wiek młodzieży od 4 do 12 lat . Wszystkie  te dane były w Sali gimnastycznej udostępnione. 
Uczestniczy 48 dzieci z naszej gminy, zajęcia są  prowadzone dwa razy w tygodniu po 3 godziny , uczestnicy 
płaca 80,-zł  za miesiąc to jest przez 10 miesięcy plus wakacje bezpłatne. Środki odprowadzane są do Opola  
natomiast trenerzy zatrudnieni na umowę zlecenie. Nie mamy ani gmina ani gimnazjum żadnych korzyści 
finansowych z tych środków. Faktycznie Stowarzyszenie płaci za sale od października tego roku 900 zł mie-
sięcznie, jest to ryczałt tak się nowa dyrekcja umówiła. W ubiegłym roku zakupili sprzęt  za tą kwotę za  
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która korzystali z sali. To tyle żeby nie było niejasności , żeby ktoś tam nie powiedział ile gimnazjum zarobiło              
na tym albo jeszcze nie daj boże Burmistrz, czy  musieliśmy dopłacić do tego a miało być za darmo.  
Jest za darmo, nikt  nie płaci za Orlika , gmina podpisała stosowne dokumenty i gdyby tak się stało to mo-
mentalnie Szkolny Związek Sportowy zerwał by z nami umowę i nie byłoby dopłaty na instruktora. Dziękuję 
bardzo.” 
 
Następnie głos zabrał radny Ludwik Juszczak ,który zwrócił się z prośbą do Pana Andrzeja Kostrzewy o zło-
żenie wygłoszonego oświadczenia w formie pisemnej. Ponadto zaproponował żeby ten , jeszcze raz przeczy-
tał artykuł , którego dotyczyło oświadczenie bo wtedy jak stwierdził cyt. „.. może Pan zrozumie o co tam 
chodzi” 
 
Ustosunkowując się do prośby radnego, Pan Andrzej Kostrzewa stwierdził , że cyt. „czyta się również tytuły 
a nie tylko treść „ Ponadto podkreślił, że sesja jest protokołowana  i nagrywana  w związku  z czym nie widzi 
potrzeby składania  dodatkowych informacji. 
 
Głos  zabrał też  radny Robert Laszuk, który w związku z artykułem jaki ukazał się w Niezależnej Gazecie 
Obywatelskiej  Nr 10 wydanie  specjalne   - napisanym przez  Ludwika Juszczaka  a dotyczącym budowy 
boisk Orlik w parku miejskim    w  Lewinie Brzeskim ,- wobec tego co tu powiedziano dwukrotnie nazwał 
radnego  kłamcą i manipulantem  ale wcześniej stwierdził, że na podstawie tego  co zostało powiedziane  
zarzucając  ponadto ,że napisał  nieprawdę. Kończąc  swoje wystąpienie - radny Robert Laszuk zwrócił  się 
do radnego Juszczaka z następującym stwierdzeniem -  „trzeba się wstydzić ,że  pan tu siedzi”. 
 
Do pkt   9 

 
Przyjęcie  sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres od dnia  14 paź-

dziernika  2013r.  do dnia  12 listopada  2013r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 6 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowiska Komisji: 
Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego                 
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr 7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 8  Komisji Rolnictwa              
i Ochrony Środowiska. 
 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie   5 głs. „za” ,  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie  5  głs. „za” ,   
  
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności  14 radnych –   14 głs. „za” przyjęła niniejsze sprawozdania 
 
Do pkt  10 
 
Zapoznanie się z informacją nt.: 

1) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski, 
2) Realizacji  programu „Odnowa wsi” i Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.  

Informacja stanowi załącznik  Nr 9 do niniejszego protokółu. 
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
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Rada  Miejska  przyjęła  /bez głosowania/ informację do wiadomości. 
 
Do pkt  11 
  

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie : 
ppkt  1  

 
o zmianie uchwały  w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski, 

Projekt uchwały  z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  10 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko  Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie   5 głs. „za” ,  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie  5  głs. „za” ,   
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a  następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  14  radnych  –  14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr   XLI/309/2013  w powyższej 
sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 11  do niniejszego protokółu. 
          
ppkt  2  
 

zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lewinie Brzeskim,  
Projekt  uchwały  z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  12 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie   5 głs. „za” ,  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie  5  głs. „za” ,   
 
Zapytania  i uwagi : nie zgłoszono. 
 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  14 radnych  –   14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr   XLI/310/2013  w powyższej 
sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 13 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  3 

 
przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Projekt uchwały  z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 14 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie   5 głs. „za” ,  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie  5  głs. „za” ,   
 
Zapytania  i uwagi : 
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Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem, czy w protokóle przy tym punkcie  będzie można  zapi-
sać, że zadanie pn. upowszechniania  sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów 
w tym utrzymanie obiektów sportowych – będzie realizowane w dwóch etapach? 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski zapewnił, że zadanie to będzie rozpisane na dwa etapy, co będzie uwidocz-
nione w ogłaszanych konkursach. 
 
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek a  następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  14 radnych  –  13 głs. „za” i  1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr   
XLI/311/2013  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  4  

zmian  w budżecie 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  16 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji : Komisje nie opiniowały projektu uchwały. 
 
Wprowadzenia do omawianego  projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
Pytania do omawianego projektu uchwały zgłosili  –  Radny Waldemar Włodek, Radny Ludwik Juszczak,            
Radny Stefan Kachel. 
Ponadto Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z prośbą o zainteresowanie się cmentarzem w m. Kantorowice    
a szczególnie wykonaniem ogrodzenia tego terenu. 
   
Odpowiedzi na pytania udzielili  Skarbnik Gminy Urszula Smolińska , Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Kie-
rownik Wydz. GK Joanna Mokrzan. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  14  radnych  –   14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr   XLI/312/2013 w powyższej 
sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu. 
 
ppkt  5  
 

zmiany uchwały  o wieloletniej  prognozie  finansowej  wraz  z  prognozą kwoty długu, 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  18 do niniejszego protokółu. 
 
Stanowisko Komisji :  Komisje nie opiniowały projektu uchwały. 
 
Wprowadzenia do omawianego  projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
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  14 radnych  –  14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr   XLI/313/2013 w powyższej 
sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu. 
 
Do pkt   12 

 
Podjęcie oświadczenia w sprawie  zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej   w Lewinie Brzeskim             
z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu elemen-
tarnego określonego w w/w planie symbolem 2 KP. 
Projekt oświadczenia stanowi załącznik  Nr  20 do niniejszego protokółu. 
 
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek informują, że w czasie przerwy 
w wyniku dyskusji   Prezesa  Spółdzielni  z Radnym Antonim Rak i ze mną ustalono, że jest inna możliwość  
rozpatrzenia tematu bez konieczności  interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Lewin Brzeski. W związku z tym poprosił Radnego Antoniego Rak o przedstawienie spo-
sobu rozwiązania technicznego. Ponadto  Pan Andrzej Kuzara Prezes Spółdzielni wycofa pismo, gdyż jest 
możliwość po zmianie technicznej budowanego obiektu sprawę załatwić zgodnie z przepisami.  
 
Radny Antoni Rak wyjaśnił, że inwestor, który chce budować trzy garaże na dwóch działkach i poprzez 
zmniejszenie jednego z nich , jest taka możliwość tylko żeby wybudować te garaże zgodnie z prawem  
w odpowiedniej odległości od granic sąsiednich. W związku z tym będzie wniosek Pana Andrzeja Kuzary              
o zmianę zapisów, będzie możliwość takiej zmiany. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował nie podejmować tego tematu w dniu dzisiejszym, 
czy radni przychylają się do propozycji w związku z tym, że jest deklaracja wnioskodawcy o wycofanie wnio-
sku  nie będziemy się zajmować na dzisiejszej sesji i nie będziemy podejmować przygotowanego oświad-
czenia.  
 
Rada Miejska przez aklamację przyjęła propozycję Przewodniczącego Rady o nie podejmowaniu na dzisiej-
szej sesji  niniejszego oświadczenia. 
 
Do pkt   13 
  

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
Informacje z realizacji interpelacji i wniosków Radnych  na dzień 25 listopada br. zgłoszonych na poprzed-
nich sesjach  przedstawił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek 
Informacja stanowi załącznik  Nr 21 do niniejszego protokółu. 
 
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionej informacji. 
 
Do pkt   14  
 
Wolne wnioski i informacje  
 
Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Robert Laszuk poinformował, że posiedzenie Komi-
sji  na którym będzie omawiany projekt budżetu na 2014 rok odbędą się w sali oświatowej  w Miejsko- 
Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w dniu 28 listopada br. i 4 grudnia br. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński poinformował 
członków Komisji, że posiedzenie zaplanowane na dzień  2 grudnia 2013r. odbędzie się w sali oświatowej           
w Miejsko- Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. 
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Wnioski  i  zapytania zgłosili  : 
Radny Roman Pudło , czy posiadamy jakieś informacje nt. planowane otwarcia zakładu rozbiórki wagonów 
kolejowych na terenie byłej Cukrowni. 
 
Radny Mieczysław Adaszyński  poprosił o zwrócenie uwagi firmie, która kładzie kabel światłowodowy                   
w drodze z Łosiowa do Nowej Wsi  Małej   o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 
inwestycji. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, jak będzie przebiegała akcja zima na terenach wiejskich                 
w gminie?  
 
Sołtys Stanisław Piszczek z Przeczy  prosi o sprawdzenie lampy oświetlenia ulicznego ( która nie świeci) 
ustawionej na drodze pomiędzy kościołem  a osiedlem. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał, dlaczego przedsiębiorcy nie mogą 
otrzymać faktury za wnoszoną opłatę za śmieci? 
 
Odpowiedzi udzielili Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
Do pkt   15 

 
Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 

 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski  poinformował jak zostaną  zrealizowane wnioski  zgłoszone na dzisiejszej 
sesji. 
 
Do pkt   16 
 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 1625 zamknął 
obrady  XLI  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Będkowska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

        Piotr  Barszcz     Waldemar Włodek 


