
  PROTOKÓŁ  NR   XLVIII/2018 
 
z XLVIII  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  21 czerwca 2018r. w saIi  Szkoły Pod-
stawowej w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady XLVIII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Walde-
mar  Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ,  

 Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

 Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,  

 Radnych,  
oraz zaproszonych gości : 

 Dyrektora  Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim Pana Tadeusza Tadlę, 

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

 Przewodniczącego  Samorządu Miasta, Sołtysów, 

 Radnego Sejmiku Wojewódzkiego,  

 Radnych Rady Powiatu. 
  
Do pkt 2 
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja  jest  prawo-
mocna. Zwołana została  zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.  Na podstawie 
listy obecności  w sesji uczestniczyło    13     radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego            
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  
Nieobecni  na sesji  -  Dariusz Zięba, Stefan Kachel 
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu. 
 
Do pkt 3 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił  przedłożone  przez  Burmistrza Lewina Brzeskiego  
wnioski  do porządku obrad sesji : 

1) z dnia14 czerwca 2018r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Lewin Brzeski – projekt  uchwały był opiniowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisję Rozwoju; 

 o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiek-
tów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim;- projekt uchwały był opiniowany 
przez Komisję Rozwoju; 

 
2) z dnia 20 czerwca  2018 r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów 

uchwał  w sprawie:  

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 

 zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 

 zaciągnięcia pożyczki. 
 

Wnioski stanowią  załącznik Nr 4 i 5  do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kolejno przedstawionych wnio-
sków. 
 
Rada Miejska w obecności  13   radnych –  jednogłośnie   13     głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością 
głosów)  wniosek z dnia 14 czerwca 2018r. 
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Rada Miejska w obecności    13     radnych –  jedno- głośnie   13     głs. „za” przyjęła (bezwzględną więk-
szością głosów)  wniosek z dnia 20  czerwca 2018r. 
 

 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem  przedstawia  się  następu-
jąco : 
2. Otwarcie obrad sesji. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przedstawienie  porządku obrad sesji  
5. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim             
6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
7. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
8. Przyjęcie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 maja do dnia  

5 czerwca 2018r. 
9. Zapoznanie się ze  sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2017r. 
10. Rozpatrzenie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2017r.  

1) wystąpienie  Burmistrza  w  sprawie  sprawozdania  z realizacji budżetu  za  2017r.; 
2) przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gmi-

ny za 2017r.; 
3) przedstawienie opinii  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego;  
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2017r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii  Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej; 

5) dyskusja; 
6) podjęcie uchwał  w sprawie : 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem  z wyko-
nania budżetu gminy za 2017r.,  

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy  za  
2017r.    

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim; 

2) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego. 

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Lewin Brzeski; 

4) o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiek-
tów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim; 

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 

6) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 

7) zaciągnięcia pożyczki. 
12. Podjęcie stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 

wolnostojącego budynku gospodarczego na działce nr 1026/2 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski; 

13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
14. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego  i  Radnych Powiatu Brzeskiego.  
15. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
16. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
17. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
18. Zamknięcie obrad sesji. 
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Do pkt   4 

Przystępując do omawiania punktu -  przyjęcie protokołu   z XLVII  sesji  , która odbyła się w dniu               
29 maja 2018r.  Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu proto-
kołu nie zostały zgłoszone poprawki. 
 
Radni nie zgłosili na sesji poprawek. 
 
Następne Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności    13     radnych – jednogłośnie   13     głs. „za” przyjęła   protokół  z XLVII sesji. 
 
Do pkt  5 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę, iż w latach ubiegłych firma Remondis odbierała wszystkie odpady 
zmieszane nawet w przypadku, gdy było ich więcej niż pojemność kosza. W obecnej chwili Remondis  zabie-
ra kosze na odpady zmieszane z cała zawartością a dodatkowe worki pozostawia na miejscu. 
 
Radna Ilona Gwizdak wnosi w imieniu mieszkańców wsi Mikolin, o przeprowadzenie odkomarzania w miej-
scowości. W roku ubiegłym takie działania były przeprowadzane na terenie gminy, co skutecznie wpłynęło 
na pozbycie się insektów. 
 
Radny Robert Laszuk wnosi: 
- do Burmistrza Lewina Brzeskiego o oczyszczenie akwenu wodnego w miejscu przeznaczonym na gminne 
kąpielisko z zalegających w nim odpadów i innej roślinności wodnej. 
- o interwencję policji oraz straży miejskiej w okolicach kąpieliska gminnego w celu zdyscyplinowania kie-
rowców pojazdów samochodowych, którzy wjeżdżają samochodami w miejsca zabronione. 
 
Radny Roman Pudło wnosi o skierowanie służb komunalnych ( pracowników interwencyjnych) by na odcin-
ku ul. Kilińskiego pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Hallera, usunęli wyrastające wysokie chwasty u podstawy 
ogrodzeń, co  znacznie poprawi estetykę przy niewielkim nakładzie pracy. 
 
Radna Grażyna Michalska wnosi w imieniu mieszkańców Buszyc, aby droga gminna w Buszycach była pa-
trolowana przez policję. Zakaz ruchu na tej drodze nie jest respektowany przez kierowców. 
 
Radny Przemysław Ślęzak Wnosi w imieniu społeczności szkolnej PSP im. M. Kopernika w lewinie brzeskim 
o częstsze patrole na terenie szkoły przy. ul. Kościuszki 61 . Powodem prośby stały się osoby, które korzysta-
ją niewłaściwie z przyszkolnych obiektów, głównie spożywanie alkoholu i pozostawianie pustych butelek i 
puszek na trawnikach . Druga grupa to wandale, którzy niszczą teren. Rozrzucone spalone zapałki są ewi-
dentnym znakiem zagrożenia. 
              
Do pkt  6   
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  zgłosili następujące wnioski: 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny wnosi o wykoszenie poboczy przy drodze po-
wiatowej ul. Kościuszki (okolice ustawionego krzyża) zakręt w celu poprawy widoczności drogi a tym samym 
bezpieczeństwa dla kierowców. 
 
Sołtys z Sołectwa Przecza Pan Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie kanalizacja w Prze-
czy, ponieważ wiele osób zwraca się do niego z takim zapytaniem. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił dodatkowo uwagę na  powstałe ubytki w chodniku na ul. Kosynierów w pobliżu 
ul. Kościuszki. Ubytki powodują utrudnienia w poruszania się w/w chodnikiem rowerzystów oraz pieszych. 
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Do pkt  7  

Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 maja do 
dnia 5 czerwca 2018r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  6 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 
Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego  Radny Robert Laszuk i Radny 
Mieczysław Adaszyński Przewodniczący 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  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  4 głs. „za”  
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    13     radnych –   jednogłośnie     13     głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie. 
 
Do pkt  8  

Zapoznanie się ze  sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2017r. 
Informacja stanowi załącznik  Nr 9 do protokołu. 
 
 -   Rozwoju Gospodarczego  -  zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności instytucji kultury. Jednocze-
śnie wnosi o rozważenie możliwości, aby zespoły instrumentalno- wokalne działające w ramach kółek zain-
teresowań mogły prezentować się na festynach gminnych. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  -  zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury nie 
wnosząc uwag. 
 
Nie podjęto dyskusji w powyższym temacie. 
 
Do pkt  9  

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2017r. 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017r., sprawozdanie finansowe i informacja o stanie 
mienia komunalnego stanowią załącznik   Nr 10 do  protokołu. 
 
ppkt 1 

wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2017r., 
 
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos zwrócił się do obecnych następującymi słowami : 
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , Szanowni Sołtysi  Panie i Panowie ! 
 

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2017  rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim z dnia  29 grudnia  2016 r.  w następujących  kwotach:            

                 
plan dochodów….……….........45.508.010,33 zł 
w tym: 
dochody bieżące……………………      43.150.630 zł 
dochody majątkowe…………………  2.357.380,33 zł 
 
plan wydatków…………………45.285.073,33 zł 
w tym : 
wydatki bieżące………………………    41.794.466,16 zł 
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wydatki majątkowe…………………...    3.490.607,17  zł 
 
planowana  nadwyżka budżetu w   wysokości  222.937 zł    została   przeznaczona na spłatę kredytów i po-
życzek  zaciągniętych na rynku krajowym. 
 
W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów  i roz-
chodów. 
Dokonane  zmiany planu budżetu w 2017 r. to: 
-    zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę         3.703.903,67 zł 

 zwiększenie  planu dochodów bieżących o kwotę     3.654.801  zł 

 zwiększenie  planu dochodów majątkowych o  kwotę  49.102,67  zł 
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę      5.251.535,67  zł 

 zwiększenie planu wydatków  bieżących o kwotę   4.479.303,84    zł    

 zwiększenie  planu  wydatków majątkowych o kwotę     772.231,83  zł 

 zwiększenie planu przychodów  z tyt. wprowadzenia wolnych  środków       1.909.986 zł  
 Powyższe zmiany dokonywane były  stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.   
W wyniku wprowadzonych zmian w  2017 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. zamknął się nastę-
pującymi kwotami: 

 plan dochodów……    49.211.914 zł 
w tym: dochody bieżące……...  46.805.431  zł 

 dochody majątkowe….. 2.406.483  zł 

 plan wydatków   50.536.609    zł 
w tym: 
wydatki bieżące…….   46.273.770 zł 
wydatki majątkowe….  4.262.839 zł 
 plan przychodów         4.209.761 zł 

 plan rozchodów         2.885.066 zł 
U c h w a l o n y  p r z e z  R a d ę  M i e j s k ą  b u d ż e t  ,  p o  u w z g l ę d n i e n i u  z m i a n  w  
c i ą g u  r o k u  ,  p r z e w i d y w a ł  r e a l i z a c j ę  d o c h o d ó w  w  k w o c i e  4 9 . 2 1 1 . 9 1 4    
z ł .  D o c h o d y  w y k o n a n o  w  k w o c i e   4 7 . 7 5 0 . 5 8 6  z ł ,  c o  s t a n o w i   9 7 , 0  %  
p l a n u ,  w  t y m   

- dochody bieżące wykonano na kwotę 47.182.408 zł , co stanowi 102,0 % planu ,  
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 568.178 zł, co stanowi 23,6 % planu. 
Wydatki wykonano w kwocie 48.588.749 zł , co stanowi  96,1 % planu,  
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.880.444 zł co stanowi 96,9 % planu, 
- wydatki majątkowe  wykonano w kwocie 3.708.305 zł co stanowi 86,9 % planu 
Wprowadzenie wyższego planu w zakresie dochodów majątkowych  wynikało z wprowadzenia większego 
planu w zakresie sprzedaży majątku  oraz zwrotu środków z tyt. rozliczenia  funduszu soleckiego w roku 
2017  za  rok 2016.  
 W ramach budżetu roku 2017 realizowano zadania bieżące  w zakresie utrzymania oświaty – 14.685.927 zł, 
pomocy społecznej –15.983.276  zł , gospodarki mieszkaniowej – 1.445.396 zł , administracji publicznej- 
5.668.533 zł , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.250.089 zł ,transportu – 378.904 zł oraz 
zadania inne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.  
 W ramach wydatków majątkowych  zrealizowano : 
Jeszcze raz przypomnę -  
1.budowę i przebudowę dróg gminnych ( 1.739.069 zł), 
2. zakup wiaty przystankowej 4.536 zł 
3. dotację dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na remont  i przebudowę chodników  w drogach powiato-
wych na terenie gminy-  96.932 zł 
4.zakup działki pod budowę basenu ( 130.500 zł ), 
5.wykomamie alejek na cmentarzu ( 21.400 zł ), 
6.zakup komputerów do Urzędu Miejskiego ( 47.203 zł ), 
7. dotacja dla OSP za zakup samochodu strażackiego( 204.758 zł ) 
8.wydatki związane z inwestycjami mi. Szkoły w m. Skorogoszcz i Łosiów (  45.134 zł ) 
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9. wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 45.082 zł  (dotacje na przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków  - 21.961 zł, ochrona pomników przyrody – 23.121 zł ), 
10. zadania inwestycyjne w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego  ( wydatki inwestycyjne związane ze 
świetlicami wiejskimi – 7.000 zł), 
11. zadania  inwestycyjne związane  z kulturą fizyczną i sportem    - 1.356.391 zł  
( ochrona in situ – 1.047.088 zł ), 
W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotowych w zakresie  finansowania działalności pod-
stawowej  (  funkcjonowanie MGDK oraz MGBP),oraz  dotacji  celowych (  dofinansowanie stanowiska kon-
serwatora ds. ochrony zabytków, dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania Wydziału Komuni-
kacji  Starostwa Powiatowego w Brzegu, oraz finansowano zadania w zakresie zajęć z dziećmi niepełno-
sprawnymi, propagowanie sportu masowego  jak również przez Stowarzyszenie  Caritas realizowano zada-
nie w zakresie opieki i pielęgnacji domowej). 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji  Gmina  
posiadała zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz 
z tyt. udzielonego poręczenia  w wysokości  10.182.107,41 zł ( kredyty i pożyczki 8.703.107,41 zł, poręczenie 
– 1.479.000 zł ) co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi 
18,2% 
Ważnym podkreślenia jest fakt, że  : 
- rok 2017  był  rokiem w którym przygotowano się do  pozyskania środków zewnętrznych na  realizację 
zadań gminy w roku 2017 głównie z budżetu  Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 
 Budżet gminy za 2017 r. został zrealizowany w zgodny z prawem. Potwierdzają to pozytywne opinie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. wydane przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej i Regio-
nalną Izbę Obrachunkową . 
Proszę  P. Skarbnik o przedstawienie opinii  RIO.  

Dziękuję za uwagę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 2017 rok. 
 
ppkt  2 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 176/2018  z dnia  25 kwietnia 2018r.  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu  gminy za 2017r., 
Opinia stanowi załącznik Nr 11 do  protokołu. 

 
ppkt 3 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji podjęte 
na posiedzeniu w dniu 14  czerwca 2018r. w którym Komisja po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym 
z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunal-
nego w obecności 6 radnych – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko 
Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018r. w którym Komisja po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017., sprawozdaniem finansowym oraz informacją 
o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie (w obecności  4 członków Komisji -    jednogłośnie          
4 głs. „za” ) 

 
ppkt 4 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak poinformował, że ocenę sprawozdania finansowego 
gminy , sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., dokonano na posiedzeniu Komisji w dniu             
28 maja 2018r. oraz odczytał uchwałę Nr 4/2018 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie zaopiniowania wykonania 
budżetu gminy za 2017 rok   i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina 
Brzeskiego. 
Następnie odczytał Uchwałę Nr 286/2018 z dnia  5 czerwca 2018r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2017 
rok. 
Protokół  Komisji stanowi załącznik  Nr  12 do  protokołu. 
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Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 13 do  protokołu. 

 
ppkt  5 
W dyskusji głos zabrał : 
 
Radny Robert Laszuk pogratulował Burmistrzowi oraz całemu zespołowi za wykonaną pracę związaną z 
inwestycjami na terenie Gminy Lewin Brzeski. Radny poinformował, że w uchwale budżetowej pomimo 
wprowadzanych nowych zadań plan budżetu ulegał zmianie, bowiem środki te pochodziły ze zwiększonych 
dochodów własnych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej. 
 
Radny Roman Pudło poinformował, że jest to siódmy budżet zrealizowany przez Burmistrza Artura Kotarę, i 
życzył aby kolejne uchwały budżetowe były realizowane przez obecnego Burmistrza. 
 
Radny Antoni Rak poinformował, że przed sesją odwiedziło nas regionalne radio internetowe, które zwróci-
ło się z prośbą o udzielenie wywiadu, byli bardzo usatysfakcjonowani, że budżet został tak zrealizowany i za 
to należą się gratulacje dla Burmistrza. Dziennikarze poinformowali, że odwiedzili już wiele gmin lecz w 
mało której był tak zaplanowany i zrealizowany budżet. 

 
ppkt 6 
podjęcie uchwał  w sprawie : 
 
lit a 
  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budże-
tu gminy za 2017r., 
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 14 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności    13      radnych  –  jednogłośnie   13      głs. „za” podjęła Uchwałę  
Nr  XLVIII/419/2018    w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do protokołu. 

 lit b 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy  za  2017r.    
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 16 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  jednogłośnie   13   głs. „za” podjęła Uchwałę Nr   XLVIII/420/2018                
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 17  do protokołu. 
 
Burmistrz Artur Kotara złożył podziękowanie za udzielenie absolutorium oraz przyjęcie sprawozdania za 
2017r. przypomniał o zrealizowanych inwestycjach złożył  podziękowanie kierownictwu urzędu , pracowni-
kom wydziałów za prace nad realizacją budżetu, który był niezwykle trudny do wykonania w tym roku oraz 
sołtysom i  radnym za współpracę przy wykonaniu budżetu.  
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Do pkt   9 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie. 
 
ppkt  1 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brze-
ski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 18  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komi-
sji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4  głs. „za”. 

 
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  XLVIII/421       
/2018  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do  protokołu. 
 
ppkt  2     

ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 20  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komi-
sji. 

Stanowisko Komisji : 

-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  negatywnie   -     5 głs. „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujący się”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała negatywnie -    jednogłośnie  4  głs. „przeciw”. 

 
 

Zapytania i uwagi: 
 
Radny Mieczysław Adaszyński wyjaśnił, dlaczego nie zgadza się rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
obniżenia wynagrodzenia dla Burmistrza. Radny wyraził opinię, iż jest to tzw kiełbasa wyborcza i niczemu  
dobremu nie służy. 
 
Radny Roman Pudło wytłumaczył, że wstrzymał się w głosowaniu nad podjęciem w/w uchwały, ponieważ 
jego zdaniem w ogóle nie należało wprowadzać w/w projektu pod obrady sesji. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wyjaśnił, iż trzeba było wprowadzić projekt uchwały w sprawie 
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego tak, aby nikt Radzie Miejskiej nie 
zarzucił nie procedowania zgodnie z przepisami. 
 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Leszek Fornal wyraził opinię, iż to Rada Miejska ustala wynagrodzenie 
Burmistrza. Poinformował, iż w Opolu również odrzucono projekt, który miał by obniżyć wynagrodzenie dla 
Marszałka. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13  radnych  –    0  głs. „za” przy 12   głs. „przeciw” i 1   głs.  „wstrzymujących  się” 
nie podjęła uchwały w powyższej sprawie . 
 
ppkt  3  
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Lewin Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 21 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komi-
sji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6  głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  głs. „za”. 

 
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  XLVIII/ 422 /2018  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 22 do  protokołu. 
 
ppkt  4  

o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiek-
tów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 23 do protokołu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 6  głs. „za”  
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na długość nazwy projektu uchwały i zwrócił się z zapytaniem czy nie 
można by było ją skrócić i nazwać prościej. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, iż Nadzór Wojewody Opolskiego wskazał na taki tytuł uchwały i 
my musimy się do tych zaleceń dostosować. Wyjaśniła również, że w przyszłości jeśli nie będzie żadnych 
poprawek zrobimy tekst jednolity do tej uchwały. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą, aby respektować zapis  w/w projekcie  uchwały o nie wprowa-
dzaniu na teren kąpieliska zwierząt za wyjątkiem psów przewodników, ponieważ jest ono nagminnie łama-
ne a nie każdy mieszkaniec oraz osoby korzystające z kąpieliska wyraża chęć przebywania  w wodzie i na 
terenie kąpieliska ze  zwierzętami.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności   13    radnych  –    jednogłośnie 13   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XLVIII/ 423 /2018  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24  do  protokołu. 
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ppkt  5  

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 25  do protokołu. 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska informując, że 
Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 206.484,46 zł następuje w związku z: 
- wpływem z tyt. różnych dochodów - zwroty z tyt. należności za media rok 2018 (40.000 zł), 
- otrzymanej darowizny (8.200 zł), 
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (8.585 zł ), 
- wpływem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla j.s.t. (22.550 zł), 
- wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych (1.974 zł), 
- wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych (715 zł ), 
- wpływem z tyt. gwarancji należytego wykonania umowy (dot. umowy gwarancji wykonawcy zadania pn. ,, 
in situ…’’(7.034,46 zł ), 
- zwiększeniem planu w zakresie sprzedaży majątku (117.426 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 206.484,46 zł dotyczy zwiększenia wydatków 
z przeznaczeniem na: 
- zmiany map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miasta Lewin Brzeski (8.000 zł), 
- wydatki związane z promocją (200 zł), 
- wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy Lewin Brzeski w przedszkolach  Miasta Opola 
oraz Gminy Olszanka (30.000 zł), 
- wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w m. Sarny Małe (2.750 zł), 
- wydatki związane z usunięciem usterek na inwestycji realizowanej w 2017r. pn. ,,in situ…” (7.034,46 zł), 
- wydatki związane z dofinansowaniem zakupu sprzętu na boisko sportowe w m. Różyna( 5.500 zł ), 
- wydatki związane z robotami dodatkowymi na inwestycji pn.,, Przebudowa i adaptacja na cele edukacyj-
no- kulturalne zabytkowego budynku szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz ( 76.000 zł ), 
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku 
użyteczności publicznej PSP w m. Łosiów’’ (45.000 zł), 
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. ,, Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym 
zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48 (5.000 zł – zamienna dokumentacja techniczna), 
- sporządzeniem opisowej specyfikacji rozwiązań szczegółowych dla projektu zadania inwestycyjnego 
pn. ,, Przebudowa i adaptacja budynku  Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem 
rekreacyjno- kąpielowym’’ (27.000 zł ), 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 4.000 zł dotyczy przeniesień w zakresie: 
- wydatków sołectwa Golczowice  (4.000 zł), 
IV. Przeniesienie planowanych dochodów w wysokości 200 zł  następuje w związku z doprowadzeniem pla-
nu do zgodności z klasyfikacja budżetową.  

Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wydatków związanych z usunięciem usterek na 
inwestycji realizowanej w 2017r.  pn. ,, in situ…’’(7.034,46 zł ). 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska  udzieliła odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
Rada Miejska w obecności  13      radnych  –      jednogłośnie 13   głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XLVIII/ 424 
/2018  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do  protokołu. 
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ppkt  6  

zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 27  do protokołu. 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska informując, że w załączniku 
nr 1 dostosowuje się plan po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi zarzą-
dzeniami Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej podejmo-
wanych na sesji Rady Miejskiej. W załączniku nr 2 wprowadza się przedsięwzięcia wykraczające poza rok 
budżetowy:  

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Lewin Brzeski (2018-2022),  
- Ochronę różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Le-
win Brzeski (2018-2019),  
- Umowa leasingu operacyjnego na zakup samochodu Skoda (2018-2019),  
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin 
Brzeski (2018-2019),  
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajo-
wej 94, dróg gminnych w Gminie Lewin Brzeski (2018-2020). 

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  XLVIII/ 425/2018  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu. 
 
ppkt  7  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 29  do protokołu. 

Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że pożyczka zacią-
gnięta będzie na wyprzedzające finansowanie inwestycji (w ramach środków unijnych). 

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  XLVIII/ 426 /2018  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 30 do  protokołu. 
 
Do pkt   12 

Podjęcie stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 
wolnostojącego budynku gospodarczego na działce nr 1026/2 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski; 

 
Projekt Stanowiska  stanowi załącznik  Nr 31 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do  tematu  nie przedstawiono, temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniach Komisji.  
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie   6      głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  4   głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt stanowiska i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności    13    radnych  –  jednogłośnie   13   głs. „za” podjęła stanowisko  w powyższej 
sprawie . 
Stanowisko  stanowi załącznik  Nr  32 do  protokołu. 
 
Do pkt  12 
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz kore-
spondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak: 
 
- przedstawił kopię rezolucji podjętej na CII sesji RMK w dniu 23 maja 2018r. w sprawie ochrony o promocji 
flagi Unii, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, 
- przedstawił informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Skorogoszczy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, które stanowią załączniki do niniejszego pro-
tokołu, 
- odczytał pismo z dnia 28 maja 2018r. od Wojewody Opolskiego dotyczącego  uchwał w sprawie wynagro-
dzenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, 
- brał udział w rodzinnym koncercie z okazji Dnia Matki w Skorogoszczy przy udziale chóru Jasnogórskiego, 
- udział w przeglądzie pieśni eucharystycznej w Lewinie Brzeskim. 
 
Do pkt  13 

Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego  i  Radnych Powiatu Brzeskiego. 
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego przedstawił Radny Leszek Fornal informując o dzia-
łaniach Sejmiku Województwa Opolskiego, a także zwrócił się z prośbą o zgłaszanie wniosków, które zosta-
ną przekazane. Jako członek zarządu Izby Rolniczej wyraził zaniepokojenie suszą rolniczą oraz zaapelował do 
rolników o zgłaszanie wniosków suszowych oraz zwrócił się z prośbą o rozważenie tematu zbudowania sta-
cji meteorologicznej na terenie Powiatu Brzeskiego. 
 
Radna Rady Powiatu Brzeskiego Arleta Kostrzewa poinformowała, jakie są aktualne działania Powiatu Brze-
skiego względem Gminy Lewin Brzeski oraz poprosiła o zadawanie pytań. 
 
Opinię na temat przebudowy mostu na Nysie Kłodzkiej wyraził Wiceprzewodniczący Rady Pan Mieczysław 
Adaszyński, który przedstawił swoje niezadowolenie ze współpracy  miedzy gminą a powiatem dotyczącą 
dofinansowań różnych przedsięwzięć. 
 
Radna Powiatu Arletta Kostrzewa wytłumaczyła, że takie zostały wypracowane zasady dofinansowań. 
 
Radny Robert Laszuk jest zdania, że takie zasady zostały z góry narzucone i nie było mowy o żadnym wypra-
cowaniu stanowiska. 
 
Radna Arletta Kostrzewa przyznała rację, a także poinformowała, że w przypadku mostu musi być finanso-
wanie zewnętrzne, ponieważ ani powiat ani gmina nie ma takich środków, które mogły by sfinansować 
przebudowę mostu. 
 
Radny Powiatu Adam Dziasek  poinformował, iż jest wyłoniony wykonawca remontu chodnika w Przeczy . 
 
Do pkt  14 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 

Radny Mieczysław Adaszyński poruszył temat niezrobionej wysepki w Łosiowie obok firmy oponiarskiej. 
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Do pkt   15  
Wolne wnioski i informacje.  
 
Radny P. Ślęzak podziękował za patronat i wsparcie przy organizacji przeglądu pieśni eucharystycznej, a 
także podziękował dyrektorowi MGDK za wszystkie działania. 
 
Radny Władysław Górka podziękował za udział w koncercie z Okazji Dnia Matki w Skorogoszczy 
 
Do pkt   18  
Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Anny Zacharewicz oraz poinformował, że będziemy pro-
sili o poprawę oraz pozostałe zgłoszone wnioski  zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowa-
ne. 
 
Do pkt   19 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 16:00  zamknął 
obrady  XLVIII  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

        Piotr  Barszcz     Waldemar Włodek 


