
 
  PROTOKÓŁ  NR  X/2019  

 
z   X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  12 czerwca  2019 r. w saIi narad 
Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 800  obrady X sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Wal-
demar Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 

 Prezesa Zarządu ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. -Pawła Chojnackiego  
 
Do pkt 2 
Przechodząc do dalszej części obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja  
jest  prawomocna, zwołana  została  w trybie art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym na 
wniosek Burmistrza  Lewina Brzeskiego z dnia 5 czerwca 2019r.  
Wniosek stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu. 
Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy    13     radnych, co wobec  składu  Rady wynoszą-
cego  
15 radnych  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.                                                    
Nieobecni   -   Jacek Kieroński, Dariusz Zięba               
Listy obecności  radnych stanowi załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 3 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił   wniosek  przedłożony  przez Burmistrza  
Lewina Brzeskiego z dnia 06 czerwca 2019r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji  projektów 
uchwał w sprawie : 

1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r. 

 
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego  wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 
 
Rada Miejska w obecności   13   radnych –  jednogłośnie   13    głs. „za” przyjęła zgłoszony  wnio-
sek. 
 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem  przedstawia  się  
następująco : 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Podjęcie uchwał  : 
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1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw; 
2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

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: 
 
 Radna Paulina Kamińska wnosi o  dodatkowe oświetlenie uliczne w Łosiowie na ul. Kolejowej za 
stacją PKP w kierunku Jasiony. 
 
Radny Roman Pudło wnosi o  zwrócenie uwagi Policji i Straży Miejskiej na wandalizm na placu tar-
gowym i sprawdzenie oznakowania drogowego (odwrócone znaki są skutkiem wandalizmu). 
 
Radna Anna Zacharewicz wnosi o przegląd drogi Lewin Brzeski- Kantorowice- Ptakowice ze 
względu na bardzo duże ubytki. 
 
 Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie : 
 
ppkt  1     

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  5 do protokołu. 
 
Wprowadzenie  do  tematu nie przedstawiono, projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
stałych  Komisji Rady.  
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  negatywnie  -  przy 1 głs. „za”, 2 głs. „przeciw” i przy  3 
głs. „wstrzymujących się”;  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  4 głs. „za” i 2 głs. „przeciw” 

 
Zapytania i uwagi: 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara poinformował, że na Komisji Rozwoju w dniu 11 
czerwca 2019r. została podjęta dyskusja na temat wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych  
i po przeanalizowaniu wynagrodzeń w/w pracowników Burmistrz poinformował, że zostanie wy-
płacone im jednorazowo wynagrodzenie oraz poinformował w jakiej kwocie. 
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Radny Robert Laszuk, wyjaśnił przyczynę  negatywnej opinii Komisji Rozwoju do w/w projektu 
uchwały. 
 
Radny Roman Pudło zaproponował, aby podzielić w/w projekt uchwały na dwa projekty, a miano-
wicie jeden projekt dotyczył by podwyżek dla nauczycieli a drugi podwyżek dla pracowników ob-
sługi. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że do kompetencji Rady Miejskiej nie należy  ustalanie wynagrodzeń dla pra-
cowników niepedagogicznych.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    13 radnych –  8   głs.  „za”, 4 głs „przeciw” przy 1 głs. „wstrzymującym 
się” podjęła uchwałę Nr X/71/2019 w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 6 do  protokołu. 
 
Radny Przemysław Ślęzak w imieniu wszystkich nauczycieli podziękował za podjęcie uchwały. 
 
Wykaz głosowań stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
ppkt  2     

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:  
 
Przedstawiona uchwała jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z Przedstawicielami powiatu Brze-
skiego odnośnie współfinansowania budowy chodników w drogach powiatowych znajdujących się 
na terenie miasta i Gminy Lewin Brzeski. 
Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Gminę Lewin Brzeski na podstawie stosownej pisem-
nej umowy. Zakres zadania przebudowy chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w Przeczy. 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Stanowisko Komisji: 
-   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie 6 głs. „za” projekt uchwały;  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - nie opiniowała powyższego projektu uchwały. 

 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym projektu uchwały, na które Burmistrz 
Artur Kotara udzielił odpowiedzi. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem, czy Starostwo Powiatowe na piśmie zadeklaro-
wało, że chodnik w Przeczy zostanie zrobiony. 
 
Burmistrz poinformował, że należy mieć zaufanie do takich instytucji jak np. Starostwo Powiatowe, 
ponieważ w przeciwnym razie należało by zatrudnić więcej osób w Urzędzie do sporządzania tego 
tupu umów, bądź porozumień. 
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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  X/72/2019  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 2019r; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:  
 
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 66.378 zł następuje w związku z : 
- wpływem odsetek od należności od gospodarki mieszkaniowej (1.692 zł), 
- wykonaniem planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (2.025 zł), 
- wykonaniem planu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (21.257 zł), 
- wpływem środków z tyt. zwrotów z lat ubiegłych (14.489 zł), 
- zwrotu środków europejskich dot. zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa efektywności energetycz-
nej 
budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski” (26.915 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 66.378 zł planuje się przeznaczyć na: 
- remonty dróg gminnych (50.000 zł), 
- wykonaniem zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu (dot. PSP w 
Lewinie 
Brzeskim – 15.000 zł), 
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami (1.378 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 100.000 zł dotyczy przeniesienia środków 
zabezpieczonych w formie dotacji dla Powiatu Brzeskiego z zadania pn. ,,Remont i przebudowa 
chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski” na zadanie inwestycyjne pn. 
,,Przebudowa i remont chodnika w drodze powiatowej w m. Przecza’’. 
 
Stanowisko Komisji: 
-   Rozwoju Gospodarczego  -  zaopiniowała  pozytywnie 6 głs. „za” projekt uchwały;  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - nie opiniowała powyższego projektu uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 

 
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  X/73/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik  Nr 13 do protokołu. 
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Do pkt   6  
Wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek przypomniał o sesji która odbędzie się 18 czerwca 
2019r. 
 
Radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji Rozwoju, poinformował że 10 czerwca 2019r. miała 
odbyć się komisja wyjazdowa, lecz ze względu na napięty grafik sesji i komisji w czerwcu, radny 
zwrócił się do członków komisji z pytaniem, czy zrobić taką komisję wyjazdową w czerwcu czy 
może we wrześniu. 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski podziękował za wsparcie dla pracowników obsługi oraz wymianę 
uszkodzonego słupa. 
 
Do pkt   7 
 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski oraz interpelacje  dotyczące zakresu  zadań gminy 
zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną prze-
kazane do realizacji. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z próbą, aby policja częściej patrolowała stację PKP w Przeczy 
po godzinie 21:00. 
 
Radny Roman Pudło i Robert Laszuk zwrócili uwagę na bardzo słabą widoczność policji na terenie 
Lewina Brzeskiego. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 920  

zamknął obrady  X  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący Rady  

           /-/ Ilona Gwizdak                           /-/  Waldemar Włodek                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół zatwierdzono na   sesji dnia 24.09.2019r. 


