
  PROTOKÓŁ  NR III/2018 
 
z  III sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 21 grudnia 2018r. w saIi  Publicznej  
Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady III sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar  
Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ,  

 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,  

 Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

 Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Kierowników Wydziałów,  

 Radnych,  

 Sołtysów 
oraz zaproszonych gości : 

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

 Przewodniczącego  Samorządu Miasta, Sołtysów, 

 Radną Rady Powiatu Brzeskiego Panią Arlettę Kostrzewę 
Do pkt 2 
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja  jest  prawo-
mocna. Zwołana została  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.  Na podstawie 
listy obecności  w sesji uczestniczyło  15  radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego            
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu. 
 
Do pkt 3 

1) Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił ustny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim; 

 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 
Rada Miejska w obecności   15    radnych –   14     głs. „za” i 1 głs „wstrzymujący się” przyjęła zgłoszony  
wniosek. 
 

2) Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza z dnia 20 grudnia 2018r. o 
wprowadzenie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.  

 
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 
Rada Miejska w obecności     15     radnych –  jednogłośnie   15     głs. „za” przyjęła (bezwzględną większo-
ścią głosów)  zgłoszony  wniosek. 

  
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi  wnioskami  przedstawia  się  nastę-
pująco : 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji 
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim. 
5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
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6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.  
9. Przyjęcie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia    20  listopada  

2018r. do dnia 03 grudnia 2018r. ; 
10. Informacja nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”. 
11.  Podjęcie uchwał  w sprawie: 

1) uchwalenie budżetu gminy  na 2019r. : 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza,  
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu, 
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej; 

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
3) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki  takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
4) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi; 
5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej   przez właścicieli nieruchomości; 
6) w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy; 
7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na 2019 rok; 
8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 
9) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 

–   schronisku dla osób bezdomnych; 
10) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019 – 2023; 

11)      w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wielo-
letnim  programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

12)       w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realiza-
cję zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w 
Brzegu; 

14) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realiza-
cję zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i 
Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 

15) w sprawie rocznego planu kontroli na 2019 rok; 
16) zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2019r. 
17) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego rady Miejskiej w Lewinie Brze-

skim; 
18) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.  

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

 
Do pkt   4 

Przystąpiono do przyjęcia protokołu z II  sesji  , która odbyła się w dniu 30 listopada 2018r. Prze-
wodniczący Rady  Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zgłoszono 
poprawek. 
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Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności  15   radnych –  jednogłośnie   15      głs. „za”  przyjęła   protokół  z  III sesji Rady 
Miejskiej. 
 
Do pkt  5 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radny Dariusz Zieba wnosi w imieniu mieszkańców sołectwa  Skorogoszcz z osiedla Kolonia o dokończe-
nie oświetlenia ulicznego (2 lampy) przy ul. Leśnej. 
              
Do pkt  6   
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  nie zgłosili wniosków. 
 
Do pkt  7 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  
międzysesyjnym i tak: 

 
- uczestniczenie w spotkaniach wigilijnych  
 

Do pkt  8 
Informacje Radnych powiatu Brzeskiego: 
 

Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta Kostrzewa poinformowała, że dnia 22 listopada 2018r. odbyła się 
sesja Rady Powiatu Brzeskiego, na której  wybrano nowy skład Zarządu Powiatu Brzeskiego. Radna prze-
kazała informacje na temat wydatków budżetowych, szczególnie w zakresie inwestycji nie tylko związa-
nych z Gminą Lewin Brzeski. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował jeszcze w temacie inwestycji o spotkaniu ze Starostą Brzeskim 
na temat współfinansowania chodnika w Przeczy po budowie kanalizacji, na którym Starosta zapewnił, że 
wszystko jest na dobrej drodze do realizacji tej inwestycji. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z tym, że jest spore grono reprezentujące 
Gminę Lewin Brzeski w Powiecie Brzeskim prace związane z odbudowa uszkodzonego mostu nad Kanałem 
Ulgi Rzeki Nysa Kłodzka zostaną przyśpieszone. 
 
Radna Powiatu Brzeskiego poinforowała, że w roku bieżącym nie ma szans na rozpoczęcie inwestycji a 
realnie jest szansa dopiero w roku 2020 oraz wytłumaczyła dlaczego jest taka sytuacja. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego uzupełnił wypowiedź Pani Radnej z Powiatu Brzeskiego o dodatkowe infor-
macje związane z odbudową mostu. 
 
Do pkt  9 

Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego od dnia 20 listopada 2018r. 
do dnia 03 grudnia 2018r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 5 do  protokołu. 
 
Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji Rozwoju Radny Robert Laszuk i Przewodniczacy Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Przemysław Ślęzak.  
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 7 Komisji Rolnictwa            
i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
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Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności   15   radnych –   jednogłośnie  15   głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie. 
 
Do pkt  10 
   Zapoznanie się ze informacją nt. „ Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”; 
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.  
 
- Komisja  Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury nie 
wnosząc uwag. 
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury nie 
wnosząc uwag.  
 
Nie podjęto dyskusji w powyższym temacie. 
 
Do pkt  11 

Podjęcie uchwał  w sprawie: 
 
 uchwalenia budżetu gminy  na 2019r. 
 
lit.  a 

Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu  gminy na 2019  rok  Przewodniczący Rady Walde-
mar Włodek  zwrócił się z zapytaniem, czy są autopoprawki do projektu budżetu. 
Projekt uchwały w  stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono autopoprawek do projektu budżetu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu gmi-
ny  na 2019 rok. 
 
lit.  b 

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2019  rok. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska  odczytała  Uchwałę  Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Opolu  Nr  605/2018   z dnia  13  grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  
uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski  na 2018r., który  został zaopiniowany  pozytywnie.  
Uchwały  RIO stano wią  załącznik  Nr 10 i 11  do protokołu. 
 
lit.  c     
 Przewodniczący Waldemar Włodek  zwrócił się do Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodar-
czego  o przedstawienie  stanowiska do projektu  budżetu gminy na 2019r. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji do 
projektu budżetu na 2019 rok wypracowane na posiedzeniu w dniu  30  listopada 2018 r. następującej  
treści: 
„Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 30  listopada 
2018r.  w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz opinii własnej podjętej na po-
siedzeniu w dniu   30  listopada 2018r. na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr IIIIX/435/2010 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu obradując na posiedzeniu 
w dniu 30 listopada 2018r. zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2019 rok . 
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Komisja wnosi pod adresem Burmistrza Lewina Brzeskiego, aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym 
dodatkowych srodków finansowych w pierwszej kolejności przeznaczyć je na: 

1) uzupełnienie środków w dziale transport i łączność na bieżące remonty dróg gminnych; 
2) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne; 
3) uzupełnienie środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- 

zadania upowszechnianie sportu masowego z zakresie piłki nożnej, sekcji podnosenia ciężarów w 
tym utrzymanie obiektów sportowych. 

 
Jednocześnie Komisje zwracają uwagę na niedostateczne środki związane z zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych w gminie oraz brak środków finansowych na udział własny związany z realizacją rządowego 
programu budowy dróg lokalnych. 
 
Stanowisko stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
lit.  d 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska 
Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 
dnia 30 listopada 2018r. przychylam się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego, tak aby pozyskane 
środki finansowe w roku budżetowym 2019 w pierwszej kolejności przeznaczyć na uzupełnienie środków 
w w/w wniosku. 
 
lit.  e 
 
Brak uwag i zapytań do przedstawionego projektu budżetu na 2019r. 
 
lit.  f 

Przewodniczacy Rady Waldemar Włodek  poddał pod głosowanie imienne przedstawiony projekt 
budżetu na 2019 rok. 
 
Rada Miejska w obecności     15     radnych –  jednogłośnie  15  głs. „za”, podjęła uchwałę Nr III/18/2018                                           
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 13 do protokołu. 
 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
ppkt  2  

uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  15 do protokołu. 
 
Skarbnik Gminy  odczytała Uchwałę Nr  607/2018  z dnia  13   grudnia 2018r. Składu Orzekającego  Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana pozytywnie. 
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Stanowisko Komisji  Rozwoju Gospodarczego oraz  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  podjęte posiedzeniu  
w dniu  30 listopada 2018r. – Komisje zaopiniowały pozytywnie  jednogłośnie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Stanowiska  Komisji  stanowią  załączniki  Nr 17 i 18 do protokołu. 
 
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   15   radnych  –  jednogłośnie  15  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  III/19/2018 w 
powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Burmistrz Artur Kotara  podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie  budżetu  gminy na 2019 rok wraz z 
wieloletnią prognoza finansową.Powiedział, że budżet jest dostosowany do optymalnej sytuacji jaka jest 
w gminie oraz poinformował  o planach jakie będą realizowane i gdzie będziemy się ubiegać o środki z  
funduszy unijnych na ich wykonanie. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 
budżetu i życzył dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym roku. 
 
ppkt  3 
uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  21 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie   6 głs. „za”. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk wyjaśnił, że pozytywna opinia do w/w projektu uchwały była bardzo ciężką i trudną 
decyzją i była ona podjęta koniecznością zbilansowania systemu finansowania odbioru, transportu i zago-
spodarowania  odpadów od mieszkańców. 
 
Radny Dariusz Zięba poprosił  o przesłanie materiałów na temat wielkości stawek w sąsiadujących gmi-
nach i o to aby mieszkańcy Gminy mieli dostęp do tych informacji. 
 
Radny Roman Pudło zaproponował, aby rozważyć pomysł potpatrzony w innych krajach zachodnich, aby 
ważyć śmieci zgromadzone w pojemnikach u właścicieli nieruchomości co wg opinii radnego było by 
sprawiedliwym rozwiązaniem. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że na ostatnich komisjach były dostępne materiały dotyczące 
porównania stawek w innych sąsiadujących gminach, a te  materiały nie mogą być dostępne dla miesz-
kańców, ponieważ były zebrane drogą nieformalną, dostępne tylko dla radnych dla porównania cen. Na-
tomiast treść stanowiska dlaczego ceny za wywóz i zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie 
przesłane do radnych. Burmistrz odniósł się do propozycji radnego Romana Pudło i poinformował że w 
przyszłym roku nasza gmina zamierza rozpocząć współpracę z Hiszpańskimi gminami wramach Aglomera-
cji Opolskiej i wytłumaczył na czym ma polegać wspomniana współpraca. Poinformował również, że roz-
mawiał wójtami i burmistrzami sąsiednich gmin, którzy również stoją przed poważnym problemem pod-
wyżek w swoich  gminach. 
  
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że temat stawek za śmieci będzie na bieżąco mo-
nitorowany przez Radę Miejską. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15   radnych  –   15  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  III/20/2018 w powyższej 
sprawie . 
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Uchwała  stanowi załącznik  Nr 22 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
ppkt  4 
uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 24 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –  jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła uchwałę Nr  III/21/2018  w 
powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 25 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
ppkt  5     
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej  przez właścicieli nieruchomości; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 27 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 6 głs. „za”. 

 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy jest obowiązek zgłaszania dodatkowych osób , które 
pojawiły się w gospodarstwie domowym. 
 
Burmistrz poinformował, że jest obowiązek zgłoszenia wszystkich osób zamieszkałych w gospodarstwie 
domowym, z czasem do urzędu prawdopodobnie będą wpływały informacje od sąsiadów bądź od miesz-
kańców ile faktycznie osób zamieszkuje dany lokal. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –  jednogłośnie  15     głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/22/2018   
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
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ppkt  6 

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 30 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   15  radnych  –  jednogłośnie  15 głs. „za” podjęła uchwałę Nr  III/23 /2018 
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 31 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego  stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 
 
ppkt  7 
uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na 2019 rok; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 33 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   15   radnych  –   jednogłośnie 15  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  III/24/2018   
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 34 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 35 do protokołu. 
 
ppkt  8 
uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 36 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie 6 głs. „za”. 
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Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności 15  radnych  –  jednogłośnie   15   głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/ 25/2018 
w powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 37 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 38 do protokołu. 
 
ppkt  9  
uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 
schronisku dla osób bezdomnych; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 39 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6  głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –  jednogłośnie 15   głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/ 26 /2018 
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 40 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 41 do protokołu. 
 
ppkt  10 

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nie-
odpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019 – 2023; 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 42 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 6  głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności 15  radnych  – jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła uchwałę Nr  III/27/2018 
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 43 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 44 do protokołu. 
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ppkt  11 
uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wielolet-
nim   programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 45 do protokołu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6  głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za” 
 
Zapytańi uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15   radnych  –  jednogłośnie 15   głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/28 /2018   
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 46 do  protokołu.  
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 47 do protokołu. 
 
ppkt  12 

uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posi-
łek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 48 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6  głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za” 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych  –    jednogłośnie 15 głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/29/2018   
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 49 do  protokołu. 
 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 50 do protokołu. 
 
ppkt  13  
uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realiza-
cję zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 51 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6  głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    5 głs. „za” i 1 głs. „przeciw” 
 



 

 

11 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   15   radnych  –14  głs. „za” , 1 głs. „przeciw” podjęła uchwałę Nr III/30/2018 
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  52 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 53 do protokołu. 
 
ppkt  14 
uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realiza-
cję zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownic-
twa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 54 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności   15   radnych  – jednogłośnie    15   głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/ 31/2018 
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  55 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego  stanowi załącznik Nr 56 do protokołu. 
 
 
ppkt  15 

uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2019 rok; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 57 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Zapytania i uwagi: 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Antoniego Raka o 
to czy w 2019 roku będą kontrole w świetlicach wiejskich. 
 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej odpowiedział, że będą kontrole i będzie to dopisane do Planu Kontroli 
na 2019r.w III kwartale. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15   radnych  – jednogłośnie   15  głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/ 32 /2018 
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  58 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 59 do protokołu. 
 
ppkt  16 

uchwała zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2019r. 
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Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 60 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu  nie przedstawiono  – projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   15   radnych  – jednogłośnie   15   głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/33  /2018 
w powyższej sprawie . 
Uchwa Głosowanie imienne stanowi załącznik Nr 61 do protokołu. 
ła  stanowi załącznik  Nr  62 do  protokołu. 
 
ppkt  17 
uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim; 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w komisji stanowi załącznik Nr 63 do protokołu. 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 64 do protokołu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –14   głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”  podjęła uchwałę Nr 
III/ 34 /2018 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  65 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 66 do protokołu. 
 
ppkt  18 

uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.  
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 67 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska informując, że  

zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 4.265,55 zł  następuje w związku z: 
- brakiem wykonania dochodów z tyt.  wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Nr 2 w Lewinie Brzeskim 

(3.000 zł), 
- zmniejszeniem dotacji Wojewody Opolskiego na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa  ul. Cmen-

tarnej w m. Łosiów” (1.219 zł), 
- zmniejszeniem dotacji Wojewody Opolskiego na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg gminnych 

w miejscowościach Borkowice, Stroszowice i Jasiona’’ (46,55 zł). 
II. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 9.265,55 zł  następuje w związku  z:  

- wykonaniem planu dochodów w zakresie zajęcia pasa drogowego (6.265,55 zł) 
- wykonaniem planu dochodów z wyżywienia przez Przedszkole w Skorogoszczy (3.000 zł). 

III.  Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości    66.800  zł   dotyczy 
zmniejszeń w tym: 

- w planie wydatków jednostek oświatowych  (61.800 zł ) , 
- w  planie zadań dotyczących zasiłków stałych wypłacanych przez OPS  (5.000 zł) 

z przeznaczeniem na: 
- wydatki związane z wynagrodzeniami , dodatkami wiejskimi oraz wydatkami związanymi 

z utrzymaniem placówek oświatowych (46.100 zł ), 
- wydatki związane z wynagrodzeniami w świetlicach szkolnych (4.100 zł), 
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (2.800 zł), 



 

 

13 
- wydatkami związanymi z opłatami za pobyt dzieci w Domach Dziecka z terenu naszej Gminy 

( 3.800 zł) , 
- utrzymaniem lodowiska w mc. grudniu  (woda, energia oraz wydatki na wynagrodzenia  - 10.000 zł). 

IV-V. Zmniejszenie oraz zwiększenie planowanych wydatków następuje w związku  dostosowaniem 
planu wydatków dotyczących wyżywienia w Przedszkolu Nr 2 Lewin Brzeski (zmniejszenie) oraz 
w Przedszkolu w Skorogoszczy (zwiększenie) oraz zwiększenie w Urzędzie Miejskim 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  – jednogłośnie 15   głs. „za” podjęła uchwałę Nr III/35/2018 
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr  68 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 69 do protokołu. 
 
Do pkt  12 
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wniosek  zostanie rozpatrzony i w miarę możliwości będzie 
realizowany. 
 
Do pkt   13 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach 
 
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za pracę wydziałów Urzędu Miejskiego na rzecz zgłaszanych interpela-
cji oraz za interpelacje które zostały zrealizowane. Radna zwróciła się również z zapytaniami dotyczącymi 
lodowiska.  
 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego udzielił szczegółowych informacji nt. funkcjonowania lodowiska. 
 
Radny Roman Pudło podziękował za remont zniszczonych elementów na ul. Kosynierów. 
 
Radna Paulina Kamińska poinformowała, że nie dostała odpowiedzi z Domu Kultury w Lewinie Brzeskim 
na wcześniej zgłaszaną interpelację. 
 
Do pkt   14 
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty 
 
Sołtys z Łosiowa Pani Małgorzata- Wieczorek Smolińska podziękowała Burmistrzowi za inwestycje zreali-
zowane w Łosiowie. 
 
Radny Dariusz Zięba podziękował w imieniu mieszkańców Skorogoszczy za inwestycję, które miały miejsce 
w mijającym 2018r.  
 
Burmistrz Artur Kotara w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzył wszystkim spo-
kojnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęliwego nowego roku 2019r. 
  
Radny Roman Pudło zwrócił się z z zapytaniem kiedy ludzie będą mogli zaczerpnąć informacji na temat 
zmian stawek za wywóz odpadów. 
 
Burmistrz poinformował, że po Świętach wszystkie informacje będą dostępne. 
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Do pkt   14 
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 16:15  zamknął 
obrady  III  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     

      /-/    Ilona Gwizdak   /-/  Waldemar Włodek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół zatwierdzono na VII sesji dnia 26.03.2019r. 


