
 
  PROTOKÓŁ  NR  LI/2018  

 
z   LI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  14 sierpnia  2018 r. w saIi narad Urzędu 
Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 900  obrady LI sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar  
Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 

 Prezesa Zarządu ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. -Pawła Chojnackiego  
    
Przechodząc do dalszej części obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja  jest  pra-
womocna, zwołana  została  w trybie art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza  
Lewina Brzeskiego z dnia 10 sierpnia 2018r.  
Wniosek stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu. 
Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec  składu  Rady wynoszącego  
15 radnych  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.                                                    
Nieobecni   -Antoni Rak, Jacek Kieroński  
Listy obecności  radnych stanowi załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  przedstawił  porządek obrad sesji : 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 
6. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Do pkt   4 

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski: 
 
Radny Stefan Kachel wnosi o ustawienie znaku ograniczającego tonaż do 5 ton na drodze gminnej równole-
głej do drogi powiatowej łączący osiedle z drogą powiatową. 
 
Radny Dariusz Zięba wnosi o : 
-  zamontowanie poręczy ( balustrady) nad rowem melioracyjnym przy ul. Cmentarnej w Skorogoszczy. Ist-
nieje realne niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku, 
- wykoszenie parku w Skorogoszczy na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego. 
 
Radny Roman Pudło wnosi : 
- w imieniu mieszkańców osiedla Dzierżonia, ul. Narutowicza i ul. przyległych, o ponowne podjęcie tematu 
drażniącej woni wydobywającej się z firm z terenu byłej Cukrowni, a mianowicie czy można temu zaradzić 
tak aby mieszkańcy mogli oddychać czystym, niezanieczyszczonym powietrzem. 
- uporządkowanie terenu w celu umożliwienia przejścia miedzy ul. Kilińskiego a ul. Kościuszki ( teren byłego 
magazynu zbożowego) ze względu na skrót używany przez mieszkańców w drodze do kościoła, oraz o usta-
lenie właściciela tego terenu. 
 
Radny Piotr Barszcz wnosi o poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. Kolejowej w Łosiowie od wjazdu na 
ul. Barona do wjazdu na ul. Stawową. Na tym odcinku jezdni brakuje chodnika a piesi  muszą korzystać z 
jezdni. Dodatkowo występuje tam problem z odpływem wody po deszczach. 
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Radny Robert Laszuk wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych 
o remont chodnika na ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim na odcinku od domków popowodziowych do mo-
stu na  Nysie Kłodzkiej oraz o uporządkowanie oraz wycinkę drzew i krzewów na w/w odcinku chodnika. 
 
Radny Waldemar Włodek wnosi o wykoszenie traw oraz zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Matejki- 
wjazd od ul. Pocztowej po prawej stronie od strony rzeki. Tereny zieleni przy chodniku oraz posesji są zaro-
śnięte zdziczałą trawą i krzakami wpływając negatywnie na wizerunek i estetykę miasta 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi o wymianę słupa elektrycznego przy posesji przy ul. Kilińskiego Nr 1 ze 
względu na bardzo zły stan techniczny. 
 
 Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie : 
 
ppkt  1     

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 5 do protokołu 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem po autopoprawce stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara informując 
że:  
I.-II. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu środków  
w związku z: 
- podpisaniem  w dniu 25.07.2018r. umowy Nr 516/03/2018 bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowym 
 Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa  z przeznaczeniem na budowę dróg  gminnych ( 150.715,50 zł ), 
 
- podpisaniem w dniu 31.07.2018r. umowy Nr 2018/0234/2320/SubA /DIS/OSA z Ministrem Sportu o dofi-
nansowaniu ze środków funduszu rozwoju  kultury fizycznej zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa otwar-
tych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach’’(  85.800 zł). 
 
III. Przeniesienie planowanych  wydatków w wysokości 18.000 zł dotyczy przeniesień środków w zakresie 
planu jednostek oświatowych. 
 
Zapytania i uwagi: 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem co będzie wchodziło w skład takiej otwartej strefy aktywno-
ści. 
 
Burmistrz poinformował, że każda strefa aktywności jest inna m.in. są to place zabaw oraz siłownie ze-
wnętrzne. Burmistrz poinformował również, że jesteśmy po przetargu i niestety trzeba się liczyć z tym, że 
nie będzie zrobione to w terminie lecz ważne jest to, aby zostało wykonane dobrze. 
 
Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych  –   jednogłośnie 13 głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  LI/435/2018  w 
powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 7 do  protokołu. 
 
Do pkt   6  
Wolne wnioski i informacje. 
 
 



 

 

3 
 
 
Radny Robert Laszuk poprosił o kilka słów dotyczących planowanych inwestycji a mianowicie Centrum Prze-
siadkowe koło stacji PKP oraz budowa Centrum Integracji Społecznej w Lewinie Brzeskim. 
 
W sprawie budowy Centrum Przesiadkowego Burmistrz poinformował, że czekamy na spłynięcie do Urzędu 
Miejskiego projektu budowlanego i prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września dokumentacja  bę-
dzie już gotowa a dalszą procedurą będzie ogłoszenie przetargu, który będzie podzielony na dwie części. 
Natomiast jeżeli chodzi o budowę basenu  czekamy na decyzję Ministerstwa Sportu. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym inwestycji budowy ścieżki rowerowej z Lewina 
Brzeskiego do Popielowa. 
 
Burmistrz poinformował, ze Aglomeracja Opolska przesunęła termin rozstrzygnięcia do 10 sierpnia i  cze-
kamy na decyzję. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym rozpatrywania wniosków suszowych, po-
nieważ zgłaszają mieszkańcy niezadowolenie. 
 
Burmistrz wyjaśnił procedurę zgłaszania wniosków a także wyjaśnił, iż jest problem ze Skarbem Państwa 
ponieważ nie chce on uznać kukurydzy oraz wyjaśnił jaka jest tego przyczyna. 
 
Radny Mieczysław Adaszyński odniósł się do wypowiedzi Ministra Ardanowskiego odnośnie szacowania 
szkód dotyczącego utrudnień we współpracy z gminami. 
 
Burmistrz poinformował, że w naszej gminie komisja szacowania szkód odpowiedziała na każdy jeden zło-
żony wniosek. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy kanalizacji, na jakim jest etapie. 
 
Burmistrz poinformował, że jest w trakcie realizacji oraz powiadomił jak postępują prace i na jakim są eta-
pie. 
 
Do pkt   7 
 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski  dotyczące zakresu  zadań gminy zostaną rozpatrzone w mia-
rę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji. 
 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 930  zamknął 
obrady  LI  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     

  
   Stefan Kachel                      Waldemar Włodek 


