
Protokół NR 9/2019  
 

z  posiedzenia   Rady   Samorządu   Miasta   Lewin   Brzeski 
odbytego  w  dniu  07  stycznia 2019r. 

 
  
            Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej 
Grabny. Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę; Radnych Rady Miejskiej Pana Roberta Laszuk; Pana Jacka 
Kierońskiego i Pana Piotra Czepułkowskiego, oraz członków Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski.  
 

Przewodniczący złożył wszystkim życzenia z okazji Nowego Roku 2019r., następnie przedstawił porządek 
obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady. 
4. Złożenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za rok 2018. 
5. Przyjęcie planu pracy Rady Samorządu Miasta na rok 2019. 
6. Realizacja planowanych inwestycji w ramach uchwalonego budżetu na rok 2019. 
7. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. 
8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zakończenie posiedzenia. 
  
Porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie – 9 głosami „za”. 
 
Do pkt  2 
 
      Przewodniczący Rady w  oparciu o listę obecności członków  Rady  stwierdził, że  w posiedzeniu udział 
bierze na 15 członków Rady 9 członków, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał  
i wniosków. Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt  3 
 
 Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poinformował członków  Rady o otrzymanych 
odpowiedziach na złożone wnioski przez członków Rady Samorządu Mieszkańców zgłoszone  na  
poprzednich posiedzeniach Rady. Ponadto poinformował o udziale w Komisji Rozwoju Gospodarczego  i Sesji 
Rady Miejskiej. Odczytał treść podziękowania z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim 
do Samorządu Mieszkańców za otrzymane środki finansowe na wymianę okien w lokalu biblioteki przy ul. 
Kościuszki 52. Ponadto Przewodniczący poinformował Radę o podjętej uchwale przez Radę Miejską  
w Lewinie Brzeskim dot. podwyższenia opłat od dnia 01 lutego 2019r. dot. odbioru i wywozu odpadów 
komunalnych, oraz wniosku dot. ponownego zamontowania tablicy ogłoszeń, która została zlikwidowana 
pod „Arkadami” Rynek 1 na wniosek wspólnoty mieszkaniowej.  Do tego wniosku nawiązał również Pan 
Burmistrz, który poinformował o warunkach wspólnoty mieszkaniowej na ponowne zawieszenia tablicy 
ogłoszeń informując zebranych, że część tych warunków jest nie do spełnienia z uwagi na brak możliwości. 
W związku z powyższym w ramach dyskusji nad tym wnioskiem, Rada Samorządu zaproponowała Panu 
Burmistrzowi pod rozwagę do rozmów z właścicielami nieruchomości umieszczenia tablic ogłoszeń przy 
sieciach handlowych  „Polo” przy ul. Kościuszki i „Biedronka” przy ul. Moniuszki .     
 
Do pkt 4 
 
    Przewodniczący Rady  zapoznał członków Rady  z rocznym sprawozdaniem Rady z jej działalności za 
rok 2018, informując że sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o protokoły z posiedzeń Rady, które 
szczegółowo opisują przebieg posiedzeń, podjętych uchwałach i wnioskach. Sprawozdanie zostało 
opracowane ogólnie, obrazując tematykę czym zajmowała się Rada oraz w jakich tematach zostały złożone 
wnioski oraz podzielone środki. Szczegółowe protokoły wraz z wnioskami i uchwałami znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce  - Jednostki pomocnicze - Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski 
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- kadencja 2017-2021. Wobec nie wniesienia uwag do przedłożonego sprawozdania Przewodniczący Rady 
poddał  go pod głosowanie. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski 
za rok 201. Sprawozdanie roczne za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 5 
            
 Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny  przedstawił plan pracy Rady Samorządu Miasta Lewin 
Brzeski na rok 2019 informując , że tematyka posiedzeń Rady oraz jej posiedzenia mogą być w zależności od 
potrzeb uzupełniane na wniosek Zarządu Rady; członków Rady lub P. Burmistrza. Wobec nie wniesienia 
uwag, Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie plany pracy Rady na rok 2019 i poddał pod głosowanie. 
Rada jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady na rok 2019 - 9 głosami za. Plan pracy Rady na rok 2019 stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt  6   
 
 Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o informację dot. realizowanych i planowanych 
inwestycjach w ramach realizowanego i uchwalonego budżetu na 2019r. 
 Pan Burmistrz Artur Kotara poinformował, że obecny budżet na rok 2019 jest bardzo trudny do 
realizacji w zadaniach inwestycyjnych z uwagi na środki finansowe. W 2019r realizacja inwestycji skupi się na 
dokończenie inwestycji z roku 2018 tj. kanalizacja sanitarna oraz zaplanowanych inwestycjach i posiadanej 
dokumentacji na centrum przesiadkowe koło dworca PKP wraz z oświetleniem ulicznym w Lewinie Brzeskim; 
z aglomeracji opolskiej budowę ścieżki pieszo-rowerowej Popielów-Lewin Brzeski; rozpoczęcie budowy 
„Rybaczówki”; termomodernizację OSP w Skorogoszczy w Lewinie Brzeskim. Dalsza kontynuacja budowy 
budynku socjalnego dla LZS Skorogoszcz (fundamenty wylano w roku 2018). Droga ul. Słoneczna w Łosiowie; 
wspólna inwestycja z Powiatem Brzeskim - przebudowa chodnika w Przeczy. Rewitalizacja parku w Lewinie 
Brzeskim. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że będzie się starał o pozyskiwanie środków z innych 
programów między innymi ze Stowarzyszenia Brzesko - Oławskiej Wsi Historycznej w Krzyżowicach na 
mniejsze granty dla sołectw i miasta. 
 Przewodniczący Rady podziękował P. Burmistrzowi za informację. W ramach dyskusji członkowie 
Rady poruszyli sprawę budowy basenu. Pan Burmistrz poinformował, że na obecny stan - budowa basenu 
została odłożona na dalszy okres z uwagi na brak stanowiska o dofinansowaniu tej inwestycji przez 
Ministerstwo Sportu oraz braku możliwości w obecnej chwili na wkład własny. 
 
Do pkt 7 
 
 Przewodniczący Rady zgodnie z przedstawioną informacją o podjętej uchwale przez Radę Miejską  
o podniesieniu stawek od 01 lutego 2019r. za odbiór odpadów komunalnych poprosił P. Burmistrza  
o informację i uzasadnienie tej decyzji. Pan Burmistrz poinformował, że od 01 lipca 2018 odbiorem 
odpadów komunalnych jest Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim. Co rocznie gmina z tyt. 
likwidacji dzikich wysypisk i nie płacenia przez części mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych, braku 
ich segregacji (głównie duże wspólnoty mieszkaniowe) wzrostem  cen opłat środowiskowych, opłat na 
składach - gmina była zmuszona dokładać  z własnych środków od 100 do 300 tys. zł. Z uwagi na podpisaną 
umowę z Firmą Remondis Opole gmina nie miała możliwości podniesienia cen. Przeprowadzona analiza 
finansowa gospodarki odpadami i sporządzona kalkulacja za gospodarowanie odpadami wykazała,  że 
niezbędne dla zbilansowania  całego systemu finansowania odbioru, transportu i zagospodarowania 
odpadów jest podniesienie opłat, które w obecnym stanie nie są wystarczające do pokrycia kosztów 
związanych z systemem gospodarowania odpadami.  W związku z czym zwrócił się do Rady Miejskiej  
z projektem uchwały dot. podniesienia stawek na odbiór odpadów komunalnych, zdając sobie sprawę  
z niepopularności takich decyzji, ale które są od niego niezależne  z punkt czysto ekonomicznego.   
 Na zadawane pytania przez członków Rady bezpośrednio udzielał odpowiedzi P. Burmistrz. 
Przewodniczący Rady podziękował P. Burmistrzowi za informacje i udzielone odpowiedzi. 
       
Do pkt 8 
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W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 
 P. B. Samborska zapytała P. Burmistrza do kiedy będzie czynne lodowisko. 
 P. Burmistrz odpowiedział, że do końca lutego br. po czym zostanie zdemontowane i zabezpieczone 
oraz zmagazynowane na następny okres zimowy. 
  
Do pkt 9 
 
        Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący podziękował za przybycie i zakończył 
posiedzenie. 
  
 
                                                                                                                        Przewodniczący                  

     /-/Andrzej Grabny 
  
  
  

  
 


