
 
PROTOKÓŁ  NR  VIII/2019 

 
z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 29 kwietnia 2019r. w saIi  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady VIII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej 
Waldemar  Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ,  

 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,  

 Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

 Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Kierowników Wydziałów,  

 Radnych,  
oraz zaproszonych gości : 

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

 Sołtysów, 
 
Do pkt 2 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja  
jest  prawomocna. Zwołana została  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gmi-
ny.  Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczyło   14   radnych, co wobec ustawowego skła-
du Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  
uchwał.  
Nieobecni na sesji: Jacek Kieroński 
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu. 
 
Do pkt 3 
Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił złożony  do porządku obrad wniosek Burmistrza Le-
wina Brzeskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały o 
zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

 
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o wprowa-
dzenie dodatkowego projektu uchwały z dnia 24 kwietnia 2019r.  
 
Rada Miejska w obecności     14    radnych – jednogłośnie 14  głs. „za” przyjęła (bezwzględną więk-
szością głosów) wniosek z dnia 24 kwietnia 2019r. 
 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi  wnioskami  przedstawia  się  
następująco : 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołów  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim. 
5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
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8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.  
9. Przyjęcie sprawozdania: 

1)   z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od 11 marca 2019r. do dnia 12 
kwietnia 2019r.; 

2) realizacji  rocznego  programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami poza-
rządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2018r. z wykorzystaniem środków publicznych. 

10. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin 
Brzeski za 2018r. 

11. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 

rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; 
2) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski; 
3) w  sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019; 
4) w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019; 
5) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brze-

skim; 
6) w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Lewin Brzeski na lata 2019-2023; 
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skorogoszcz; 
8) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina; 
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
10) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
11) w sprawie zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego. 
12) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r. 

12. Rozpatrzenie  skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego. 
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
14. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
15. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
16. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Do pkt   4 

Przystąpiono do przyjęcia protokołu z  VII  sesji  , która odbyła się w dniu 26 marca 2019r.  
Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek poinformował, że do projektu protokołu nie zostały zgło-
szone poprawki. 
 
Radni nie zgłosili na sesji poprawek. 
 
Następne Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności   14   radnych – jednogłośnie    14   głs. „za” przyjęła   protokół  z VII se-
sji. 
 
Do pkt  5 
 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi o naprawę lustra na rogu  ul. Wojska Polskiego i rogu ul. Krót-
kiej w Lewinie Brzeskim. 
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Radny Dariusz Zięba wnosi o naprawę chodnika na mostku na Potoku Borowickim w Skorogoszczy 
prz ul. Zamkowej. 
 
Radny Władysław Górka wnosi o  interwencję w związku z ukaraniem mandatem dostawcy pie-
czywa, za złe zaparkowanie pojazdu przy piekarni „Skorogoszcz” w Rynku w Lewinie Brzeskim. Pro-
si o  sprawdzenie czy na Rynku w Lewinie Brzeskim  jest  poprawne oznakowanie dla samochodów 
dostawczych do sklepów znajdujących się w Rynku. 
 
Radna Ilona Gwizdak wnosi o zabezpieczenie uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej przy posesji 
nr. 43 w Borkowicach przy drodze powiatowej biegnącej przez miejscowość. 
 
Radny Robert Laszuk wnosi o: 
- podjęcie działań w celu usunięcia nielegalnego wysypiska gruzu z terenu ROD w Lewinie Brze-
skim; 
-  naprawę dziury w chodniku  na ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim. 
 
Radny Przemysław Ślęzak wnosi o wyrównanie dróg dojazdowych do domostw 7A i 7D oraz 
mieszkańców zamku w miejscowości Kantorowice. 
 
Radna Paulina Kamińska wnosi o udzielenie informacji czy w ramach planu zajęć Domu Kultury w 
Lewinie Brzeskim w roku 2019/2020, został uwzględniony Dom Kultury w Łosiowie. 
Radna zwróciła się również z zapytaniem jakie zostały podjęte kroki w sprawie zgłaszanej interpe-
lacji w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w Łosiowie niedaleko OODR. 
 
Radny Waldemar Włodek wnosi o zmianę organizacji ruchu na ul. Matejki w Lewinie Brzeskim w 
zakresie ograniczenia prędkości. 
 
Radny Roman Pudło  zamiany pasów ruchu tzw. mijanki na moście nad kanałem Ulgi. Obecnie 
eksploatowany pas jest bardzo zużyty. 
 
Do pkt  6   

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  zgłosili następujące wnioski: 
 
Sołtys z sołectwa sarny Małe Pani Danuta Daszkiewicz wnosi o ustawienie znaku „uwaga zwierzę-
ta” na drodze wjazdowej do miejscowości Sarny Małe.  
 
Do pkt  7 
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej: 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował , że brał udział w kilku uroczystościach o 
których wspomniano w sprawozdaniu Burmistrza Lewina Brzeskiego . Ostatnio w śniadaniu wiel-
kanocnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy 
Im” , a także o korespondencji: 
- pismo od pracowników niepedagogicznych z Lewina Brzeskiego w sprawie podwyższenia pensji - 
z uwagi, iż Rada Miejska nie posiada informacji w tym zakresie przekazuje się pismo Burmistrzowi 
Lewina Brzeskiego do załatwienia zgodnie z kompetencją czy Radni akceptują propozycję? 
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 Rada Miejska przez aklamację wyraziła zgodę na przekazanie pisma do załatwienia zgodnie z 
kompetencją. 
 
- pismo z Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 03. 04. 2019r. (wpł. do tut. Urzędu dnia 
05.04.2019r.) w sprawie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Opol-
skiemu na początek kadencji 2018-2023 przez Pana Artura Kotarę- Burmistrza Lewina Brzeskiego 
oraz Pana Waldemara Włodek- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, 
 
- pisma od Starosty Brzeskiego w sprawie wyznaczenia na najbliższej sesji przedstawiciela Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim do pracy w Komisji ds. dróg powiatowych. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie kandydatów. Radni zaproponowali 
Radnego Stanisława Piszczka, który wyraził zgodę. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głs. „za” przy 1 głs. 
„wstrzymującym się” przyjęła kandydaturę. 
 
- Pismo z dnia 17.04.2019r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w odpowiedzi na pismo z dnia 
11.01.2019r. w sprawie wskazania miejsca, w którym radni Powiatu Brzeskiego mogliby pełnić dy-
żury. 
Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 - pismo z OSP z Lewina Brzeskiego w sprawie dofinansowania do zakupu mundurów bojowych 
wraz z wyposażeniem w skład, którego wchodzą m.in. hełm bojowy, kominiarka ochronna, rękawi-
ce i obuwie bojowe  - z uwagi, iż Rada Miejska nie posiada informacji w tym zakresie przekazuje się 
pismo Burmistrzowi Lewina Brzeskiego do załatwienia zgodnie z kompetencją, czy radni akceptują 
propozycję? 
 
 Rada Miejska przez aklamację wyraziła zgodę na przekazanie pisma do załatwienia zgodnie z kom-
petencją. 
 
- pismo mieszkańca Wrocławia z dnia 26 lutego 2019r. ( data wpł. do tut. Urzędu dnia 
05.03.2019r.) do Rady Miasta  dot. niekonstytucyjności opłat za wywóz odpadów z działek rekrea-
cyjnych  – po zaczerpnięciu opinii Radcy Prawnego przedstawił odpowiedź na pismo, które prosi o 
zaakceptowanie. 
 Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedstawionej odpowiedzi na pismo.  
Rada Miejska w obecności 14 radnych  - jednogłośnie 14 głs. „za” zaakceptowała przedstawioną 
odpowiedź. 
 
Do pkt  8 

Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego; 
 

W związku z nieobecnością Radnych Rady Powiatu, informacje nie zostały przedstawione. 
 
Do pkt  9 
ppkt 1 

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 04 grud-
nia 2018r. do dnia 08 marca 2019r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  5 do  protokołu. 
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Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk i 
Radny Przemysław Ślęzak Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
 
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”.  
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    14    radnych –   jednogłośnie   14      głs.  „za””  przyjęła  sprawozda-
nie. 
 
ppkt 2 
 sprawozdania z realizacji  rocznego  programu współpracy Gminy Lewin Brzeski 
z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za 2018r. z wykorzystaniem środków publicznych; 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  8 do  protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za” wraz z auto-
poprawką wprowadzoną na posiedzeniu komisji; 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6 głs. „za”, wraz z 
autopoprawką wprowadzoną na posiedzeniu komisji; 
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    14    radnych –   jednogłośnie   14      głs.  „za””  przyjęła  sprawozda-
nie. 
 
Do pkt   10 
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski 
za 2018r; 
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Nie podjęto dyskusji na niniejszy temat. Komisje nie zgłosiły uwag do przedłożonej informacji i 
przyjęły do wiadomości. 
 
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc uwag. 
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Do pkt   11 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 
 
ppkt  1 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  11 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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    14  radnych –    14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/52/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
ppkt  2 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin 
Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  14 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie  -  jednogłośnie   6  głs. „za”, wraz z auto-
poprawką wprowadzoną na posiedzeniu komisji, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”, wraz z 
autopoprawką wprowadzoną na posiedzeniu komisji. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem odnośnie nieujęcia w autopoprawce  Burmistrza te-
matu mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w Powiecie Brzeskim. 
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Odpowiedzi udzieliła Pani Alicja Cieślik Kierownik MGOPS-u w Lewinie Brzeskim informując, że są 
to dane podane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i te dane nie mogą być w żaden 
sposób regulowane. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14     radnych –    14    głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/53 /2019 w 
powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 17 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
ppkt  3  

podjęcie uchwały w  sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  19 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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    14     radnych –  14   głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/54/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 20 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 

 
ppkt  4  

podjęcie uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  22 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
Projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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. 
 
 



 

 

8 

 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14   radnych –    14   głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/55/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 25 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
ppkt  5  

podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w 
Lewinie Brzeskim; 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  27 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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     14    radnych – 14   głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/ 56/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
 
ppkt  6 

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2023;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  30 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 31 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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 już coś wiadomo na temat rozwiązania 
sprawy zagrodzenia przejścia „pod arkadami” w Rynku w Lewinie Brzeskim. 
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Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy tablica ogłoszeń została przeniesiona w inne miej-
sce oraz wyjaśnił jak wygląda sprawa z zagrodzonym przejściem dla pieszych. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14     radnych –  14      głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/57/2019  w 
powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 32 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. 
 
ppkt  7 

podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sko-
rogoszcz;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  34 do protokołu. 
 
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   14    radnych –  14    głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/ 58/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 35 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 36 do protokołu 
 
ppkt  8 

podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie 
Chróścina; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  37 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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. 
 
Sołtys Sołectwa Chróścina Pan Roman Zazula przedstawił pokrótce sprawozdanie z działalności za 
4 letni okres kadencji.  
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w imieniu Rady 
Miejskiej i Urzędu wręczyli podziękowanie Sołtysowi Romanowi Zazuli za pracę wykonywaną na 
rzecz społeczności lokalnej. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14     radnych –  14      głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/59 /2019 w 
powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 39 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 40 do protokołu. 

 
ppkt  9 

podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  41 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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   14    radnych –  14    głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/ 60/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 42 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 43 do protokołu 
 
ppkt  10 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  44 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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. 
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Rada Miejska w obecności   14    radnych –  14    głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/ 60/2019 w 
powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 45 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 46 do protokołu 
 
 
ppkt  11 

podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  47 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedze-
niach stałych  Komisji Rady.  
 
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   14    radnych –  14    głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/61/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 48 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 49 do protokołu 
 
ppkt  12 

podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  50 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 51 do protokołu. 
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 52 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska Informując,  

że przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 89.000 zł dotyczy zmniejszeń w planie odse-
tek od kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. : 
- ,, Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski 
Lewin Brzeski’’ (5.000 zł), 
- wykup działki 338/65 położonej w Nowej Wsi Małej (prawo pierwokupu- 9.000 zł), 
- ,,Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Lewin Brzeski’’ (55.000 zł), 
- ,,Przebudowa siedzisk na stadionie w Lewin Brzeski ‘’ (15.000 zł), 
- ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z 
elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim (5.000 zł). 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego uzupełnił, że kwota 9.000 zł zostanie przeznaczona na wykup działki 
w Ptakowicach, po czym zwrócił się z prośba do radnych o zabezpieczenie w/w  kwoty, aby  wyku-
pić i skorzystać z pierwszeństwa pierwokupu. 
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty 5.000 tys. zł na przebudowę 
dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski, czy jest już znana lokalizacja drogi, na którą kwota 
ta zostanie przeznaczona. 
 
Burmistrz poinformował, że w/w kwota zostanie przeznaczona na dokumentację. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie  -  jednogłośnie   6  głs. „za”;  
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie opiniowała w/w projektu uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności   14    radnych –  14    głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/62/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 53 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 54 do protokołu 
 
Do pkt  12 
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji o przedstawienie przeprowadzonego postepowania wyjaśniającego złożonej skargi.  
 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała treść uzasadnienia do projektu 
uchwały, w którym został zawarty tok postępowania wyjaśniającego zarzut podniesiony w skardze.  
 
Zapytania i uwagi :  
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy są nowe fakty dotyczące wspomnianej inwestycji. 
 
Burmistrz poinformował, że na tą chwilę nie dzieję się nic nowego w tej sprawie, oprócz wpłynięcia 
wniosku inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Burmistrz poinformował,  że spotkał 
się w międzyczasie ze Starostą Powiatu Brzeskiego, członkami Zarządu Powiatu Brzeskiego, niektó-
rymi naczelnikami wydziałów Powiatu Brzeskiego i na tym spotkaniu zadeklarował, że zleci na 
koszt Gminy opracowanie koreferatu do  raportu o odziaływaniu na środowisko, w trosce o interes 
mieszkańców Mikolina.  
 
Radny Robert Laszuk wyraził opinię, iż wydanie pieniędzy na opracowanie koreferatu będzie nie-
potrzebnym wydaniem pieniędzy, ponieważ podejście mieszkańców do tej inwestycji się nie zmie-
ni i nic na ten moment ich  nie przekona. 
 
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Radnego Roberta Laszuka i obszernie wyjaśnił, iż w ramach 
ostrożności procesowej w trosce o dobro mieszkańców Mikolina a także inwestora , Jego zdaniem 
należało by opracować koreferat do raportu o odziaływaniu na środowisko. 
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Radny Stanisław Piszczek poinformował, że sporządzenie koreferatu jest dobrym pomysłem, po-
nieważ najważniejszy jest czynnik społeczny, a mieszkańcy mają dużo obaw dotyczących brzydkich 
zapachów z budowy potencjalnej inwestycji. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się do wypowiedzi radnego Stanisława Piszczka informując, że radny 
myli fermę drobiu z chlewnią.  
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym odległości inwestycji od terenu zabu-
dowanego, czy jest szansa na zwiększenie tej odległości, gdyż jest projekt ustawy w sejmie mówią-
cy dopuszczalnej odległości inwestycji od terenów mieszkalnych wynoszący  500 m. 
 
Burmistrz poinformował, że w sejmie jest dopiero projekt ustawy określający odległość inwestycji 
od terenów zamieszkałych, dlatego póki nie jest ogólnie obowiązujący nie może się do niego odno-
sić. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy dla mieszkańców zwiększenie odległości o 100m 
był by to swojego rodzaju kompromis. 
 
Burmistrz poinformował, że nie ma takich narzędzi prawnych, aby zmusić inwestora do zmiany 
lokalizacji. Poinformował, że wymaga i od siebie i od pracowników urzędu dużej ostrożności proce-
sowej, aby nie było jakichkolwiek  błędów w dokumentacji, gdyż mogło by się to skończyć czynno-
ściami procesowymi, których gmina chciałaby uniknąć. 
 
Sołtys Sołectwa Golczowice Pani Weronika Niemczyk poinformowała, że gdyby inwestor budujący 
kurniki miał działkę w Golczowicach, mieszkańcy nie mieli by żadnych przeciwskazań, gdyż inwe-
stycje na terenie naszej gminy są potrzebne. 
 
Innych zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 55 do protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności   14    radnych –  14    głs.  „za” podjęła uchwałę Nr VIII/63/2019 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 56 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 57 do protokołu 
 
Do pkt  13 
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości 
będą realizowane. 
 
Burmistrz odniósł się do zapytania radnej Pauliny Kamińskiej odnośnie przejścia dla pieszych w 
miejscowości Łosiów niedaleko OODR-u, na dzień dzisiejszy jest wymiana korespondencji między 
GDDKiA a Gminą, gdzie zarządca drogi twierdzi, że oświetlenie uliczne jest obowiązkiem gminnym,  
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natomiast bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych jest obowiązkiem zarządcy drogi i ta spycho-
logia może doprowadzić to tego, iż to gmina będzie musiała w przyszłości zająć się tym oświetle-
niem z tym, że na dzień dzisiejszy Burmistrz poinformował, że nie może obiecać kiedy to dokładnie 
nastąpi. 
 
Do pkt   14 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach 
 
Nie zgłoszono zapytań i uwag. 
  
Do pkt   15 
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty 
 
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na różnego rodzaju dewastacje na wzgórzu wodniaków w Le-
winie Brzeskim i poprosił o zwiększenie dozoru policji. 
 
Burmistrz poinformował, że środki przekazywane dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim w 
kwocie 4.000 zł są przede wszystkim na zabezpieczenie zbliżających się imprez organizowanych 
przez Gminę, natomiast są wzmożone akty wandalizmu i Komendant zostanie poproszony o częst-
sze patrole w tych miejscach.  
Burmistrz odniósł się również do strajków nauczycieli informując, że odbyło się spotkanie z Dyrek-
torami Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Lewin Brzeski na temat wypłaty wynagrodzeń dla nau-
czycieli biorących udział w strajku wyjaśnił, że zgodnie z przepisami wynagrodzenie za niewykona-
ną pracę nie może zostać wypłacone, natomiast zostanie przygotowana możliwość zmiany wyna-
grodzeń dla nauczycieli w postaci uchwały Rady Miejskiej, która zostanie przedłożona radnym. 
 
Do pkt   16 
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz.  16:25           
zamknął obrady  VIII  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

          Ilona Gwizdak                   Waldemar Włodek 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół zatwierdzono dnia 28.05.2019r. 


