
 
  PROTOKÓŁ  NR  V/2019  

 
z   V sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  5 lutego  2019 r. w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w  Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3. 
         
        Otwierając o godzinie 800  obrady V sesji  Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Robert 
Laszuk   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarz Gminy Barbarę Chyżą; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 

 Prezesa Zarządu ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. -Pawła Chojnackiego  
    
Przechodząc do dalszej części obrad Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk 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 01 lutego 2019r.  
Wniosek stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu. 
Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy   10   radnych, co wobec  składu  Rady wynoszącego  
15 radnych  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.                                                    
Nieobecni   -  Anna Zacharewicz, Waldemar Włodek, Paulina Kamińska, Łukasz Bacajewski, Jacek Kieroński                
Listy obecności  stanowią załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk  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 2019r.; 
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 Przemysław Ślęzak ponownie zgłasza przecięcie gałęzi drzew  i krzewów na drodze z Nowej Wsi Ma-
łej do Jasiony; 
 
Radny Stanisław Piszczek- zgłasza wniosek o zakup kamienia średniej granulacji do naprawy bocznych dróg 
w Przeczy; 
- odśnieżenie całego odcinka drogi z Lewina Brzeskiego do Przeczy oraz posypanie piaskiem bądź solą. 
 
Radny Dariusz Zięba- wnosi o  remont zabytkowej latarni w parku w Skorogoszczy; 

- odśnieżeniai oraz posypania solą bądź piaskiem chodnika na ul. Słowackiego w Skorogoszczy ze względu 
na utrudnione przejście w/w chodnikiem. 
 
Radny Roman Pudło- przypomnienia właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania 
przy posesjach. 
 
Radny Robert Laszuk - sprawdzenia krążących wśród mieszkańców pogłosek nt. mieszania chemikaliów z 
gruzem , które są gromadzone m.in. w kwartale ul. Kościuszko i Akacjowej w Lewinie Brzeskim 
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 Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie : 
 
ppkt  1     

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  
Projekt uchwały wraz autopoprawką stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że:  
 
I –II. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w wysokości 24.500 zł  następuje w związku  z: 
- wprowadzeniem dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (2.500 zł)  świadczeń wy-
chowawczych (11.000 zł), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (11.000 zł) wypłacanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej, które nienależnie pobrane lub w nadmiernej wysokości są przedmiotem zwrotu  do Urzędu 
Wojewódzkiego. 
 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 102.723,49 zł   dotyczy 
zmniejszeń  w zakresie: 
- planu wydatków związanych z obsługą długu  publicznego (41.653,49 zł), 
- planu wydatków  związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w 
Przedszkolu w Przeczy (4.000 zł), 
- planu wydatków związanych z  wynagrodzeniami  i pochodnymi od wynagrodzeń w świetlicach 
szkolnych ( pismo Biura Obsługi Wspólnej - 51.070 zł ), 
- planu wydatków sołectwa Przecza (6.000 zł) 
z przeznaczeniem na: 
- wydatki związane  wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie dowozów  uczniów 
do szkół (pismo z Biura Obsługi Wspólnej 51.070 zł), 
- wydatki inwestycyjne Przedszkola w Przeczy (zakup wewnętrznego placu zabaw pod wiatę- 10.000 zł) 
- wykup samochodu  marki SKODA Superb 1.8 TSI Ambition DSG o numerze nadwozia TMBAB73T3F9041420 
(41.653,49 zł). 
 
Zapytania i uwagi: 

 
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Burmistrza Lewina Brzeskiego, o szersze wyjaśnienie te-
matu wykupu samochodu. 
 
Burmistrz poinformował, że pomysł wykupu samochodu pojawił się spontanicznie ze względu na sprawdzenie 
wycen takich samochodów i pojawienie się  szansy zarobku. Burmistrz wyjaśnił,  że są zapytania odnośnie 
kupna samochodu, dlatego został przedstawiony radnym niniejszy projekt budżetu. Poinformował również, 
że samochód dzień przed sesją pojechał do warsztatu i nie wiadomo jaka będzie wartość usterki. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy w związku z faktem, że wykupujemy samochód, czy będzie 
wzięty nowy leasing. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że nowy leasing będzie brany.  
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o cenę rynkową takiego samochodu oraz, czy samochód nie 
będzie stał nieużywany na parkingu i czy mamy gwarancję sprzedaży samochodu. 
 
Burmistrz poinformował, że jest szansa zarobku rzędu kilku tys. zł. ale nikt nie da gwarancji jego sprzedaży 
lecz jest duża szansa, ponieważ Škodą  zwracała się z pytaniem o jego wykup. 
 
Radny Antonii Rak zwrócił się z zapytaniem czy będzie ogłoszony przetarg w tej sprawie. 
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Burmistrz poinformował, że będzie ogłoszony publiczny przetarg oraz poinformował, że w jego prywatnej 
opinii samochód jest w dobrym stanie oraz wyjaśnił jaki będzie dalszy proces postępowania po podjęciu 
uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał  projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę i poddał 
pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  10   radnych  –   jednogłośnie  10  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  V/39 /2019  w 
powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 7 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 8 do protokołu. 
 
Do pkt   6  
Wolne wnioski i informacje. 

 
Radny Antonii Rak poinformował, że mieszkańcy Lewina Brzeskiego zwracają się z zapytaniami, dlaczego na 
nagraniu z sesji są widoczni tylko radni a nie pracownicy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. 
 
Burmistrz poinformował, że ława burmistrza jest widoczna na nagraniu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk przedstawił pisma: 
- Pana Leona Jacukowicz z dnia 13 stycznia 2019r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 23 stycznia 2019r.)w sprawie 
opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenów letniskowych oraz zaproponował aby przekazać pismo 
wg właściwości na co radni poprzez aklamację wyrazili zgodę; 
- Z Urzędu Skarbowego  w Brzegu  z dnia 11 stycznia 2019r. (wpł. do Urzędu 17 stycznia 2019r.)dotyczące 
oświadczeń majątkowych radnych; 
- z od Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019r. (wpł. do Urzędu 25 stycznia 2019r.) w 
sprawie przekazania wg właściwości do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim pisma Pana Korneliusza Pawła 
Pszczyńskiego pn. „skarga – na Urząd Miasta i Gminy w Lewinie Brzeskim dot. wydania zezwolenia na bu-
dowę kurników w Mikolinie” oraz przedstawił opinię radcy prawnego w tej sprawie. 
 
Sektetarz Gminy Barbara Chyża zaproponowała, aby skarga została przesłana do Rady Powiatu Brzeskiego 
zgodnie z właściwością. 
 
Wywiązała się dyskusja na temat w/w pisma, w której udział wzięli: Wiceprzewodniczący Rady Robert La-
szuk, radna Ilona Gwizdak, radny Władysław Górka, radny Stanisław Piszczek, radny  Dariusz Zięba, Bur-
mistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk zwrócił się z pytaniem do obecnych radnych czy są za przekaza-
niem skargi wg właściwości do Rady Powiatu Brzeskiego na co radni poprzez aklamację wyrazili zgodę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał pisma od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 
2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz opini o możliwości sfinansowania 
deficytu określonego w uchwale budżetowej. 
Oba pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytanie do Wiceburmistrza Dariusza Struskiego odnośnie negocjacji z 
PKS-em i autobusu czwartkowego do Lewina Brzeskiego. 
 
Wiceburmistrz Dariusz Struski udzielił odpowiedzi na temat transportu PKS w Gminie Lewin Brzeski . 
 
Burmistrz Artur Kotara dodał, że jest to problem niestety ogólnokrajowy oraz poinformował jak niektóre 
gminy mają rozwiązany ten problem a także dodał, że jest to temat ważny i będziemy go na bieżąco monito-
rować. 
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Do pkt   7 
 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski  dotyczące zakresu  zadań gminy zostaną rozpatrzone w 
miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Robert Laszuk  o godz. 930  zamknął 
obrady  V  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Wiceprzewodniczący Rady 

                          /-/       Ilona Gwizdak                             /-/        Robert Laszuk     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Protokół zatwierdzono na VII sesji dnia 26.03.2019r. 
 

                                                 


