
 
  PROTOKÓŁ  NR  VI/2019  

 
z   VI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  26 lutego  2019 r. w saIi narad Urzędu 
Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 800  obrady VI sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar 
Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarz Gminy Barbarę Chyżą; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 
    
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 22 lutego 2019r.  
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   -   Jacek Kieroński, Przemysław Ślęzak               
Listy obecności  radnych stanowi załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 3 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przedłożony przez Burmistrza Lewina Brzeskiego wniosek do 
porządku obrad sesji  z dnia 25 lutego  2019r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych pro-
jektów uchwał: 
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
- zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 4  do protokołu. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego zgłosił wniosek o wycofanie z wniosku z dnia 25 lutego 2019r. projektu 
uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wprowadzenie do-
datkowych projektów uchwał z dnia 25 lutego 2019r. nie uwzględniającego wycofanego projektu uchwały. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością 
głosów) wniosek z dnia 22 października 2018r. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  przedstawił  porządek obrad sesji : 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad  
4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019; 
2) warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jed-

norazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowią-
cych własność Gminy Lewin Brzeski oraz ustalenie stawki procentowej; 

   3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 
4) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

6. Podjęcie stanowiska w sprawie w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego na  
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rozbudowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr 408/9 i 409/3 przy ulicy Nysańskiej 
nr 4 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Le-
win Brzeski. 

7. Podjęcia stanowiska w sprawie w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego na bu-
dowie trzy kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z poddaszem użytkowym na 
działce nr 1444/17 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lewin Brzeski. 

8. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Do pkt   4 

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski: 
 
Radny Stanisław Piszczek wnosi o: 
- interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o udrożnienie przepustu pod drogą powiatową w kie-
runku Oldrzyszowic na wysokości posesji nr. 53. 
- dofinansowanie  utwardzenia drogi gminnej w Oldrzyszowicach od krzyża w kierunku cmentarza około 200 
m; 
 
Radna Ilona Gwizdak- remontu drogi powiatowej w Borkowicach; 
 
Radna Paulina Kamińska wnosi o: 
- utwardzenia drogi dojazdowej do posesji (koło Chempestu) ul. Kolejowa w Łosiowie; 
- rozważenie budowy placu zabaw ogólnodostępnego na boisku LZS Pogoń. Placu zabaw w Łosiowie obok 
przedszkola na ul. J. Barona. Plac zabaw w obecnym stanie nie nadaje się do zabaw.  
- sprawdzenia kto odpowiada za utrzymanie ( odśnieżanie) na ul. J. Barona 
 
Radny Dariusz Zięba- wykonania odwodnienia z placu szkolnego przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy; 
 
Radny Łukasz Bacajewski- realizacji obietnicy wyborczej w sprawie budowy dróg w Łosiowie; 
- przejścia dla pieszych koło sklepu DINO; 
- sprawdzenia dronem stopnia zanieczyszczenia dymem w godzinach wieczornych oraz wysłania strażnika 
miejskiego w celu kontroli czym mieszkańcy palą w piecach. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym otrzymanego pisma w sprawie tablicy pod arka-
dami a mianowicie czy w piśmie są zawarte wnioski końcowe i jaka jest realna  szansa na przywrócenie ta-
blicy po arkady. 
 
Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie : 
 
ppkt  1   
 uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok bu-
dżetowy 2019; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski informując że:  
Zgodnie z art. 70a  ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia 
się środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku ubiegłym i w latach po-
przednich wyodrębniano takie środki w wysokości  1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, przy czym były to środki przeznaczone na dofinansowanie  
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doskonalenia i doradztwa metodycznego. Obecnie doradztwo metodyczne będzie realizowane przez 
podmiot o zasięgu wojewódzkim – od 1 styczna 2019 roku organizowanie doradztwa nie jest już kompetencją 
gminy. 

Sposób podziału tych środków na doskonalenie określa nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 
z 2019r. poz. 136). Rozporządzenie, podobnie jak poprzednie, nakłada na dyrektorów i organ prowadzący 
obowiązek uwzględniania przy wyborze form doskonalenia wniosków z nadzoru pedagogicznego, poziomu 
osiąganych wyników egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepi-
sach oświatowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół ustala 
plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który uwzględnia plany szkolne 
w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają specjalności i formy kształcenia oraz maksymalna kwota do-
finansowania opłat za doskonalenie realizowane w uczelniach.  Plan dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli przedstawiony w projekcie uchwały został ustalony na spotkaniu z dyrektorami szkół 
i przedszkoli  (w dniu 18 lutego 2019r.). W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych na-
uczycieli, tj. ZNP oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – plan został  pozytywnie zaopi-
niowany przez te organizacje związkowe. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem jak wygląda proces dofinansowania form doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli. 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza, informując jak wygląda proces zgłaszania nauczycieli przez dyrek-
torów szkół na wszelkiego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –   jednogłośnie  13  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  VI/40/2019  w 
powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 6 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 7 do protokołu. 
 
ppkt  2     

uchwała w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym 
bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
gruntów stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz ustalenie stawki procentowej; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Pan Artur Kotara informując że:  
Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716 późn. zm.), przekształciła z 
dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ustawą przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy 
rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: 
- mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 
- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz 
z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, 
umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 
 Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel wnosi opłatę 
równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. 
Opłata ma być wnoszona przez 20 lat licząc od dnia 1 stycznia 2019r. w terminie do dnia 31 marca każdego 
roku. Termin wniesienia opłaty za 2019 rok wskazany został w ustawie do dnia 29 lutego 2020 roku. Ustawa 
przewiduje możliwość wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu. 
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Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, jednostka samorządu terytorialnego może udzielić bonifikaty od 
opłaty jednorazowej na podstawie uchwały rady. Dotyczy to tylko osób fizycznych będących właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych. Bonifikaty nie 
mogą otrzymać osoby prawne.  
            Z uwagi na przyznaną ustawą z dnia 20 lipca 2018r. obligatoryjną bonifikatę przy jednorazowym wnie-
sieniu opłaty za przekształcenie gruntów Skarbu Państwa, zasadnym jest, udzielenie bonifikaty również przy 
przekształceniu gruntów stanowiących własność gminy Lewin Brzeski. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym osób, które wniosły opłatę za użytkowanie 
wieczyste czy będzie im przysługiwała wspomniana w projekcie bonifikata. 
 
Burmistrz poinformował, że prawo nie działa wstecz oraz poinformował kiedy wchodzi w życie omawiana 
uchwała. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy jest wiadomo jakie oprocentowanie wprowadziły inne 
gminy. 
 
Burmistrz poinformował, że w podobnym zakresie. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem czy gminę jest stać na bonifikaty, jaki będzie skutek finansowy 
takich bonifikat. 
 
Burmistrz poinformował, jaki jest  przewidziany przychód w budżecie i w jakiej wysokości oraz przez  ile lat. 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski zwrócił się z zapytaniem jaka będzie procedura zgłaszania wniosków o udziele-
nie bonifikaty. 
 
Burmistrz poinformował, że każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do takich informacji. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem ile wynosi średnia opłata roczna na jednego mieszkańca. 
 
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Wioletta Kruk- Jaromin poinformowała, 
że w zależności jaki płatnik ma udział w gruncie, ale średnio jest  to przedział od 2, 50 zł do 100 zł opłaty 
rocznej. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy jest rachunek, który mówi ile jest opłaty za 1 ar. 
 
Pani Wioletta Kruk- Jaromin poinformowała, że opłata którą będą uiszczać mieszkańcy jest ostatnią opłatą 
roczną, która nie jest przeliczana na metry bądź też na ary. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego dodał, że opłaty wynikają z ostatniego wyszacowania. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   13   radnych  –   jednogłośnie 13  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  VI/ 41 /2019  w 
powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 9 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 10 do protokołu. 
 
ppkt  3     

uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że:  
 
 
I. Przeniesienie planowanych  wydatków w wysokości 288.613,13 zł dotyczy zmniejszeń w tym: 
- zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej  Dz. Nr 1250/9 w Lewinie Brzeskim’’(130.000 zł), 
- zadania inwestycyjnego pn.,, Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Łosiów’’ 
(158.613,13 zł) 
z przeznaczeniem na: 
- zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz 
budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski (288.613,13 zł) 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 460.000 zł  dotyczy: 
- zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz 
budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski’’. 
III. Zmniejszenie planowanych rozchodów w wysokości 48.424,42 zł następuje w związku z podpisaniem 
Aneksu Nr 1/185462/2019 z Bankiem Spółdzielczym w Łubnianach  do umowy o kredyt  długoterminowy 
w rachunku kredytowym Nr 23/JST/185462/2019/ŁB z dnia 03.09.2018r. oraz podpisaniem harmonogramu 
spłat (aneks został podpisany w związku z mniejszym wykorzystaniem kredytu  w roku 2018r. na realizację 
zadań inwestycyjnych mi. ,,Centrum  przesiadkowe w Lewinie Brzeskim’’) .  
IV. Zwiększenie planowanych przychodów wysokości 411.575.58 zł następuje w związku z 
planowaniem zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne  pn. ,,Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 
w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski (288.613,14 zł) 
 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Burmistrz tytułem uzupełnienia poinformował, że zostało przesłane  mailem dla radnych przebieg dotychcza-
sowej realizacji zadania budowy centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim, w którym jest przekroczonych 
kilka faktów wyjaśniając o jakie fakty chodzi. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem kiedy wrócimy do zadania remontu w PSP w Łosiowie. 
 
Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo, gdyż w  drugim półroczu będziemy weryfi-
kowali budżet i wtedy zobaczymy jak wygląda sytuacja, lecz niestety nie można obiecać, że środki na ten cel 
się znajdą. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem czy nie będzie takiej sytuacji, że dwa roczniki się nałożą na 
siebie  i dzieci będą musiały chodzić na dwie zmiany. 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski informując, że życzeniem było by, aby w Łosiowie 
system oświatowy był optymalny, czyli należało by zrezygnować z budynku Gimnazjum,  w którym są dwie 
klasy, które do tej pory były gimnazjalne do budynku Szkoły Podstawowej i wówczas zeszło by się  z kosztów 
utrzymania drugiego budynku. Poinformował, że w sytuacji jaka jest obecnie,  pozostajemy w tej formule jaka 
ma miejsce ona dzisiaj, czyli będziemy tak planować zajęcia w szkole, aby dzieci chodziły na jedną zmianę. 
Poinformował, że  jesteśmy w stałym kontakcie z Panią Dyrektor, oraz ta sytuacja nie spowoduje pogorszenia 
warunków jakości warunków dzieci w szkole. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z propozycją, aby rozważyć możliwość sprzedaży budynku po Gimna-
zjum, wówczas środki mogły by zostać przeznaczone na remont Szkoły Podstawowej oraz przedszkola. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że w obecnej chwili nie chciały by podejmować 
tak strategicznych decyzji, gdyż wg jego opinii dobrze by było aby centrum oświatowe było zlokalizowane w 
jednym miejscu w Łosiowie a nie w dwóch miejscach. Poinformował, że w chwili obecnej w Łosiowie są zlo-
kalizowane dwa przedszkola i oba są w kiepskiej kondycji technicznej, a także brakuje oddziału żłobkowego. 
Wg opinii Burmistrza  budynek Gimnazjum powinien być przeznaczony pod Przedszkole oraz odział żłobkowy, 
które były by zlokalizowane w jednym miejscu. Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie chciały by pozbywać 
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się budynku, który można w przyszłości wykorzystać pod wspomnianą inwestycję, jednakże nie może 
obiecać czy nastąpiło by to jeszcze w trwającej kadencji, czy też w przyszłości, oraz czy sytuacja nie ulegnie 
zmianie w przyszłości i na dzień dzisiejszy nie chciały by niczego obiecywać. 
 
Radna Paulina Kamińska wyjaśniła, że jest poszukiwane rozwiązanie problemu, gdyż jest brak środków finan-
sowych dlatego są przedstawiane różne propozycje przez mieszkańców. Wyraziła opinię, że mieszkańcy nie 
są zadowoleni z faktu, iż remont w szkole  został rozpoczęty a nie jest dokończony a jako mieszkańcy chcieliby 
aby dzieci miały komfort nauki. 
 
Burmistrz sprostował, że dzieci w Łosiowie mają dobry komfort nauki. Poinformował, że w wielu budynkach 
szkół i przedszkoli w Gminie Lewin Brzeski brakuje wielu rzeczy i należało by systematycznie przeprowadzać 
remonty tylko na to są potrzebne środki. Poinformował, że Gmina nie jest w stanie przeprowadzić wszystkich 
remontów w jednym czasie. 
 
Radna Paulina Kamińska wyraziła nadzieję, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać.  
 
Burmistrz poinformował, że ten temat pozostaje otwarty. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem, czy nie było więcej ofert do przetargu na budowę Centrum 
Przesiadkowego w Lewinie Brzeskim i dlaczego  tylko jedna firma Zarząd Mienia Komunalnego z Lewina Brze-
skiego do niego przystąpiła. 
 
Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy są bardzo trudne uwarunkowania rynkowe , gdzie inwestor 
szuka wykonawców a nie wykonawcy inwestorów, a także ceny usług poszły w górę. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy była by możliwość ograniczenia niektórych elementów z 
projektu budowy centrum przesiadkowego tak, by spowodować ograniczenie kosztów. 
 
Burmistrz poinformował, że projekt był analizowany pod tym kontem ograniczenia kosztów i niestety póki co 
nie ma takiej możliwości, ponieważ jest to projekt unijny, który prędzej czy później będzie kontrolowany. 
 
Radny Piotr Czepułkowski zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach projektu jest rozważana możliwość budowy 
kładki dla pieszych w stronę Zatorza. 
 
Burmistrz poinformował, że obecny projekt nie ma nic wspólnego z budową kładki dla pieszych, natomiast 
temat kładki jest tematem otwartym, do którego będziemy wracać. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi kredytu na centrum przesiadkowe oraz możliwości 
zlokalizowania przystanku dla mieszkańców dojeżdżających do pracy do Brzegu  w ramach tego projektu. 
 
Burmistrz poinformował, że bank w którym jest zaciągany kredyt musi przedstawić najlepszą ofertę i nie ma 
możliwości zapewnienia jaki to będzie bank na chwilę obecną, natomiast zapytanie dotyczące zatoczki dla 
transportu dowożącego ludzi do pracy jest tematem nad którym myślimy gdzie go zlokalizować. 
 
Radny Robert Laszuk odniósł się do sprawy przetargu na budowę centrum przesiadkowego, ponieważ w opi-
nii radnego temat ten wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców i poprosił Burmistrza o wyjaśnienie jak 
przebiegała procedura przetargu i czy wszystko było zgodnie z prawem. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że nie ma możliwości, aby przetarg odbywał się niezgodnie z prawem, ponieważ zawsze 
muszą być zachowane odpowiednie procedury, których przebieg jest  kontrolowany w późniejszym czasie. 
Burmistrz wyjaśnił że do przetargu może startować każda firma. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą o nakreślenie kształtu inwestycji przy budowie centrum przesiad-
kowego odnośnie wiat autobusowych, czy to będzie stworzone na peronach. 
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Burmistrz wyjaśnił jaki jest zakres rzeczowy prac, które będą wykonane przy w/w projekcie. 
 
Radny Piotr Czepułkowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie wieży ciśnień zlokalizowanej przy dworcu PKP, 
czy jest ona wpisana do rejestru zabytków. 
 
Burmistrz poinformował, że nie pamięta czy jest ona na dzień dzisiejszy zapisana do rejestru zabytków, ale 
wiadomo jest na pewno, że jest ona objęta ochroną konserwatorską i jest ujęta w rejestrze zabytków gmin-
nych i możemy w przyszłości ten budynek zagospodarować na cele gminne i społeczne. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –   jednogłośnie  12  głs. „za”  1 głs. „przeciw”  podjęła uchwałę Nr  
VI/42/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 13 do protokołu. 
 
ppkt  4  
 uchwała w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej   
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że:  
 
W załączniku nr 1 wprowadza się dane zgodnie ze zmianami określonymi w projekcie uchwały budżetowej.  
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –   jednogłośnie  12  głs. „za”  1 głs. „przeciw”  podjęła uchwałę Nr  
VI/42/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 16 do protokołu. 
 
Do pkt 6 

Podjęcie stanowiska w sprawie w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego na  
rozbudowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr 408/9 i 409/3 przy ulicy Nysańskiej nr 4 
w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brze-
ski; 
Stanowisko stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
  
Wprowadzenie do tematu Przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kondygnacji budynków i stosunków sąsiedzkich. 
 
Odpowiedzi udzielił Pan Marcin Kulesza. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt stanowiska i poddał pod głosowanie imienne.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła stanowisko w powyższej sprawie .  
 
Stanowisko stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 19 do protokołu. 
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Do pkt 7 

Podjęcia stanowiska w sprawie w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego na 
budowie trzy kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z poddaszem użytkowym na 
działce nr 1444/17 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lewin Brzeski; 
Stanowisko stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
  
Wprowadzenie do tematu Przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z prośbą o podanie więcej informacji odnośnie inwesty-
cji. 
 
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji poinformował, że wnioskodawca zwrócił się z zamierzeniem 
budowy budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, czy w tym obszarze są budynki o podobnej wysokości. 
 
Pan Marcin Kulesza poinformował, że na tej ulicy są zlokalizowane podobne budynki. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt stanowiska i poddał pod głosowanie imienne.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” podjęła stanowisko w 
powyższej sprawie .  
 
Stanowisko stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 22 do protokołu. 
 
Do pkt   8  
Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą o odniesienie się  do tematu budowy basenu i do sytuacji finanso-
wej w gminie. 
 
Burmistrz odniósł się do tematu budowy basenu i jak ona wygląda na dzień dzisiejszy oraz jakie zostały po-
czynione kroki w tym kierunku. Burmistrz poinformował, że w między czasie ceny bardzo drastycznie poszły 
w górę i do tego tematu będziemy wracać w przyszłości. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą o odniesienie się do otrzymanego pisma w sprawie przejścia dla 
pieszych „pod arkadami”. 
 
Burmistrz poinformował, jak j wyglądają  na dzień dzisiejszy negocjacje ze wspólnotą. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy w ramach wspólnoty są również jeszcze mieszkania komu-
nalne. 
 
Burmistrz poinformował, że wszystkie mieszkania z w/w wspólnoty są prywatne i  zostało przesłane do nich  
pismo, w którym Burmistrz zaprasza na spotkanie na któr4e mieszkańcy nie wyrazili zgody. 
 
Radna Ilona Gwizdak wyraziła negatywną opinię, dotyczącą płacenia wspólnocie za możliwość powieszenia 
na ich budynku tablicy z ogłoszeniami oraz wspomniała że sytuacja  robi się absurdalna, ponieważ jest na 
terenie miasta bardzo dużo miejsc, gdzie taką tablicę można by było umieścić i płacenie co miesięczne za jej 
lokalizację wydaje się być złym pomysłem, ponieważ na wsiach ludzie nie mają czym dojechać do pracy ze  
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względu na brak połączeń autobusowych.  
 
Burmistrz wyjaśnił, że dla mieszkańców jest to bardzo ważna sprawa, gdyż wielu radnych i on sam jest za-
czepiany przez mieszkańców właśnie w tej sprawie i dlatego tak bardzo burmistrzowi zależy na jej rozwiąza-
niu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił pisma: 
 
- Od Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej 
oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego; 
- dotyczące zarzutów podniesionych w skargach złożonych przez Pana Korneliusza Pawła Pszczyńskiego w: - 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (data wpł. do tut. Urzędu 25 stycznia 2019r.); 

- Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (data wpł. do tut. Urzędu 15 lutego 2019r.)   

  na „Urząd Miasta i Gminy w Lewinie Brzeskim dot. wydania zezwolenia na budowę kurników  

w Mikolinie”. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z propozycją przekazania sprawy do rozpatrzenia 

dla komisji Skarg Wniosków i Petycji na co Rada poprzez aklamację wyraziła zgodę. 

 

Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą, aby mieć na uwadze przywrócenie połączeń autobusowych w 

miejscowościach w Gminie Lewin Brzeski. 

 

Burmistrz poinformował, że jest to bardzo trudna sytuacja na dzień dzisiejszy i jest to problem całej Polski. 

Burmistrz poinformował, że jest to jedno z głównych zamierzeń Pana Jarosława Kaczyńskiego i być może 

będą środki  na ten cel a póki co są szukane środki zewnętrzne oraz są prowadzone rozmowy z Aglomeracją 

Opolską. 

 

Do pkt   9 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski oraz interpelacje  dotyczące zakresu  zadań gminy zostaną 
rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realiza-
cji. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  o godz. 950  za-
mknął obrady  VI  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad             Przewodniczący Rady 

          /-/    Ilona Gwizdak                                  /-/ Waldemar Włodek             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Protokół zatwierdzono na VII sesji dnia 26.03.2019r. 
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