
  PROTOKÓŁ  NR   XI/2019 
 
z XI  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 18  czerwca  2019r. w saIi  Szkoły Podsta-
wowej w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady XI sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar  
Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ,  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego, 

 Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

 Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,  

 Radnych,  
oraz zaproszonych gości : 

 Dyrektora  Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim Tadeusza Tadlę, 

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

 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Annę Bączkowską, 

 Sołtysów, 
 
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    13     radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego            
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  
Nieobecni  na sesji  -  Paulina Kamińska, Jacek Kieroński 
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu. 
 
Do pkt 3 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił  przedłożony  przez  Burmistrza Lewina Brzeskiego  
wniosek  do porządku obrad sesji z dnia 18 czerwca 2019r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodat-
kowego 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 przedstawionego wniosku. 
 
Rada Miejska w obecności  13   radnych –  jednogłośnie   13     głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością 
głosów)  wniosek z dnia  18 czerwca 2019r. 
 

 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem  przedstawia  się  następu-
jąco : 
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. 
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.  
1. Przyjęcie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja 2019r. do 

dnia 31 maja 2019r. 
2. Zapoznanie się ze  sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2018r. 
3. Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za 2018 rok: 

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2018,  
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b) debata nad raportem,  
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania. 

4. Rozpatrzenie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2018r.  
1) wystąpienie  Burmistrza  w  sprawie  sprawozdania  z realizacji budżetu  za  2018r.; 
2) przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gmi-

ny za 2018r.; 
3) przedstawienie opinii  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego;  
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2018r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii  Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej; 

5) dyskusja; 
6) podjęcie uchwał  w sprawie : 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem  z wyko-
nania budżetu gminy za 2018r.,  

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy  za  
2018r.    

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 określenia przez Radę Gminy wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 

 zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski; 

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 
6.  Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
7.  Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
8.  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
9.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
Do pkt   4 

Przystępując do omawiania punktu -  przyjęcie protokołu   z IX sesji  , która odbyła się w dniu               
28 maja 2019r.  Przewodniczący Rady  Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu proto-
kołu nie zostały zgłoszone poprawki. 
 
Radni nie zgłosili na sesji poprawek. 
 
Następne Przewodniczący  Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności    13     radnych – jednogłośnie   13     głs. „za” przyjęła   protokół  z IX sesji. 
 
Do pkt  5 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania : 
Radna Anna Zacharewicz wnosi o : 
- opryski na komary w miejscowości Nowa Wieś Mała, 
- ustawienia punktu świetlnego na przystanku autobusowym we wsi Ptakowice 
 
Radny Stanisław Piszczek wnosi o: 
- sprawdzenie wszystkich hydrantów w Sołectwie Przecza, 
- interwencji do Zarządu dróg Powiatowych w sprawie udrożnienia wszystkich studzienek kanalizacyjnych, 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przecza 
 
Radny Dariusz Zięba wnosi o: 
- wykoszenie traw na terenie sołectwa Skorogoszcz tj. park, pobocza dróg gminnych, osiedle Kolonia- Plac 
Zabaw) 
 
Radny Roman Pudło oraz Robert Laszuk wnoszą o: 
-  zamontowanie na terenie miasta Lewin Brzeski aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości powietrza 
ze względu na upuszczanie do atmosfery „skażonego” powietrza przez lokalną fabrykę. 
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Do pkt  6   
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  nie zgłosili wniosków i zapytań. 
 
Do pkt  7 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i tak: 
 
- udział w  zawodach jednostek OSP , 
- udział w festynie organizowanym przez Sołectwo Wronów, 
- udział w szkoleniu dotyczącym  działania i organizacji pracy Rady, 
- przedstawił pismo z dnia 23 maja 2019r. (wpł. do Urzędu dnia 29.05.2019r.) od Prezesa Sądu Okręgowego 
w Opolu Nr A-0134-6/19 w sprawie ustalenia dla Rady Miasta w Lewinie Brzeskim na kadencję 2020-2023 
liczby ławników, 
- odczytał zaproszenie na Święto Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się 23 czerwca 2019r. na Placu Drzew-
nym w Brzegu. 

 
Do pkt  8 

Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego: 
 
W związku z nieobecnością Radnych Rady Powiatu, informacje nie zostały przedstawione. 
 
Do pkt  9  

Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 maja do 
dnia 5 czerwca 2018r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  5 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 
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. 
 
-   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 imienne przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    13     radnych –   jednogłośnie     13     głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie. 
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Do pkt  10  

Zapoznanie się ze  sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2018r. 
Informacja stanowi załącznik  Nr 9 do protokołu. 
 
 -   Rozwoju Gospodarczego  -  zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności instytucji kultury, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  -  zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury. 
 
Nie podjęto dyskusji w powyższym temacie. 
 
 
 

http://frdl.kielce.pl/images/Szkolenia/Radni/7.pdf
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Do pkt  11  

Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za 2018 rok: 
Raport stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2018: 
 
Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2018 przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że do Raportu o Stanie Gminy za 2018 rok została sporzą-
dzona autopoprawka z dnia 11 czerwca 2019r. 
 

b) debata nad raportem: 
 
w debacie nad raportem udział wzięli: 
 
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na to, iż w mieście brakuje kogoś kto zadbałby o ład i porządek na tere-
nie miasta. Radny podzielił się spostrzeżeniem, że szerzy się chuligaństwo oraz  dewastacje mienia publicz-
nego. 
 
Burmistrz odniósł się do uwagi radnego Romana Pudło i udzielił wyczerpującej odpowiedzi na temat bez-
pieczeństwa i utrzymania porządku w Gminie. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił uwagę, iż mieszkańcy boją się reagować na akty wandalizmu i zgłaszać 
tego typu sytuacje na policje. Radny zaapelował do mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, aby każdorazowo 
takie sytuacje zgłaszać. 
 
Burmistrz przypomniał o istnieniu Krajowej Mapy Zagrożeń, gdzie można zgłaszać zagrożenia oraz niebez-
pieczne sytuacje oraz miejsca. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, że ciężko jest rozmawiać o sprawach 
utrzymania porządku na terenie gminy bez obecności przedstawicieli instytucji policji, dlatego warto by było 
wrócić do tego tematu wówczas, gdy tacy przedstawiciele zostaną zaproszeni na posiedzenie komisji i sesji. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił uwagę, aby więcej środków finansowych zostało przeznaczonych na nowy 
sprzęt dla strażaków. 
 
Burmistrz poinformował, że Gminie Lewin Brzeski bardzo zależy na tym, aby jednostki pomocnicze praco-
wały w jak najlepszych warunkach oraz posiadały jak najlepsze wyposażenie dlatego sukcesywnie są dopo-
sażanie oraz w najbliższym czasie jest przewidziana termomodernizacja budynków OSP. 
 
Radny Robert Laszuk podsumował rok 2018r. pod względem inwestycyjnym, bezpieczeństwa na terenie 
Gminy oraz o trudnych decyzjach z jakimi Rada Miejska musiała się zmierzyć.  
 
W konkluzji Burmistrz przedstawił temat segregacji odpadów na terenie gminy Lewin Brzeski. 
 
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania; 
projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr  12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności      13        radnych –       13      głs.  „za” podjęła uchwałę Nr XI/74/2019 w powyż-
szej sprawie. 
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Uchwała  stanowi załącznik  Nr 13 do  protokołu. 
 
Do pkt  12  

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2018r. 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018r., sprawozdanie finansowe i informacja o stanie 
mienia komunalnego stanowią załącznik   Nr 14 do  protokołu. 
 
ppkt 1 

wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2018r., 
wystąpienie Burmistrza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu 
 
Przed podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski za 

2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2018 rok proszę Państwa o 

chwilę uwagi. W wielkim skrócie  przedstawię informacje dotyczące realizacji budżetu za 2018 rok po stro-

nie dochodów i wydatków budżetowych oraz przypomnę niektóre inwestycje zrealizowane w 2018 roku. 

 
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , Szanowni Sołtysi  Panie i Panowie ! 

 

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2018  rok został przyjęty Uchwałą Nr XLII/353/2017 Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim z dnia  21 grudnia  2017 r.  w następujących  kwotach:            

                 
plan dochodów….……51.697.320,78 zł 
w tym: 
dochody bieżące……………………  46.462.637 zł 
dochody majątkowe…………………  5.234.683,78 zł 
plan wydatków…………………50.583.395,78 zł 
w tym : 
wydatki bieżące………………………43.157.018,61 zł 
wydatki majątkowe…………………... 7.426.377,17 zł 
 
planowany  nadwyżka  budżetu w wysokości  1.113.925 zł przeznaczona  została w planie na spłatę kredy-
tów i pożyczek 
W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów  i roz-
chodów. 
Dokonane  zmiany planu budżetu w 2018 r. to: 
- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę       5.255.866,22 zł 

 zwiększenie  planu dochodów bieżących o kwotę    2.588.264 zł 

 zmniejszenie  planu dochodów majątkowych o kwoty   2.667.602,22  zł 
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę       8.219.156,22 zł 

 zwiększenie planu wydatków  bieżących o kwotę ………..     4.446.009,39 zł    

 zwiększenie  planu  wydatków majątkowych o kwotę  ……   3.773.146,83 zł 

 zmniejszenie planu przychodów ………..  366.360,78 zł 

 zmniejszenie planu rozchodów ………..  3.329.650,78 zł 
 Powyższe zmiany dokonywane były  stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.   
W wyniku wprowadzonych zmian w  2018 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. zamknął się nastę-
pującymi kwotami: 

 plan dochodów      56.953.187 zł 
w tym: dochody bieżące……...  49.050.901 zł 

 dochody majątkowe…..   7.902.286  zł 

 plan wydatków………………………..……58.802.552 zł 
w tym: 
wydatki bieżące…….   47.603.028 zł 
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wydatki majątkowe….  11.199.524 zł 
  

 plan przychodów……..…............... 4.438.323 zł 

 plan rozchodów…………………    2.588.958 zł 
 
U c h w a l o n y  p r z e z  R a d ę  M i e j s k ą  b u d ż e t  ,  p o  u w z g l ę d n i e n i u  z m i a n  w  
c i ą g u  r o k u  ,  p r z e w i d y w a ł  r e a l i z a c j ę  d o c h o d ó w  w  k w o c i e  5 6 . 9 5 3 . 1 8 7   
z ł .  D o c h o d y  w y k o n a n o  w  k w o c i e   5 5 . 8 0 6 . 0 9 6  z ł ,  c o  s t a n o w i   9 8 , 0  %  
p l a n u ,  w  t y m :  
 
- dochody bieżące wykonano na kwotę 49.669.688 zł , co stanowi  101,2 % planu ,  
- dochody majątkowe wykonano na kwotę  6.136.408 zł, co stanowi  77,6 % planu. 
 
 
Wprowadzenie wyższego planu w zakresie dochodów bieżących i majątkowych  wynikało  z faktu  pozyska-
nia środków na   przebudowę drogi  cmentarnej w m. Łosiów ( 217.835 zł ), budowę drogi ul. Piasta Koło-
dzieja  w Lewinie Brzeskim  ( 150.715 zł ), przebudowę dróg gminnych w m. Stroszowice, Borkowice i Jasio-
na  ( 338.217 zł ) budowę otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i m. Kantorowice ( 85.800 zł ), 
zwiększeniem dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych ( 399.842 zł ). 
  W ramach budżetu roku 2018 realizowano zadania bieżące  w zakresie utrzymania oświaty – 21.015.254  
zł, opieki społecznej i rodziny – 16.349.282 zł , gospodarki mieszkaniowej – 1.691.708 zł , administracji pu-
blicznej- 5.849.362 zł , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.761.158 ,dróg  ( 2.008.835 zł )zł  
oraz realizowano z inne zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.  
 W ramach wydatków majątkowych  zrealizowano : 
Jeszcze raz przypomnę -  
1.Przebudowa drogi w m. Łosiów ul. Cmentarna  - –    433.231 zł 
2.Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski  - 311..812   zł 
3. Budowę drogi  gminnej ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim – 150.715  zł 
4. Przebudowa dróg gminnych w m. Borkowice, Stroszowice i Jasiona –  422.714 zł 
5. Remont mieszkań romskich w Lewinie Brzeskim – 65.990 zł 
6. Budowa i adaptacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w 
 m. Skorogoszcz -  4.166.488 zł 
7. Poprawa efektywności energetycznej  budynku PSP w m. Łosiów – 1.260.768 zł 
8. Budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski ( 99.999 zł ) 
9. Budowę zadaszenia nad częścią trybun  boiska sportowego w 
 Lewinie Brzeskim  ( 256.937 zł ), 
10. Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i 
 Kantorowicach  ( 246.044 zł ), 
11. Budowa tymczasowego lodowiska w Lewinie Brzeskim  ( 466.488 zł ). 
 W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotowych w zakresie  finansowania działalności 
podstawowej  (  funkcjonowanie MGDK oraz MGBP),oraz  dotacji  celowych (  dofinansowanie stanowiska 
konserwatora ds. ochrony zabytków, dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania Wydziału Ko-
munikacji  Starostwa Powiatowego w Brzegu, oraz finansowano zadania w zakresie zajęć z dziećmi niepeł-
nosprawnymi, propagowanie sportu masowego  jak również przez Stowarzyszenie  Caritas realizowano 
zadanie w zakresie opieki i pielęgnacji domowej). 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji  Gmina  
posiadała zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne  w 
wysokości  7.352.458 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. sta-
nowi 13,2 % . 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów  i 
usług. 
 
Ważnym podkreślenia jest fakt, że  : 
- rok 2018  był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na  realizację zadań gminy głównie z 
budżetu  Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 
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Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2018 r. wpłynęła kwota   5.291.148  zł, co stanowi 66,9 %   
zrealizowanych dochodów majątkowych. 
 Budżet gminy za 2018 r. został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wydane przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej i Regio-
nalną Izbę Obrachunkową . 
Proszę  P. Skarbnik o przedstawienie opinii  RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu . 
Dziękuję za uwagę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 2018 rok. 
 
ppkt  2 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 126/2019  z dnia  23 kwietnia 2019r.  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu  gminy za 2018r., 
Opinia stanowi załącznik Nr 16 do  protokołu. 

 
ppkt 3 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Przemysław Ślęzak odczytał stanowisko 
Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019r. w którym Komisja po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018., sprawozdaniem finansowym oraz informacją 
o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie (w obecności  6 członków Komisji -    jednogłośnie          
6 głs. „za” ) 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji podjęte 
na posiedzeniu w dniu 11  czerwca 2019r. w którym Komisja po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym 
z wykonania budżetu gminy za 2018 r., sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunal-
nego w obecności 6 radnych – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie. 

 
ppkt 4 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak poinformował, że ocenę sprawozdania finansowego 
gminy , sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r., dokonano na posiedzeniu Komisji w dniu             
3 czerwca 2019r. oraz odczytał uchwałę Nr 1/2019 w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy za 
2018 rok     i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
Następnie odczytał Uchwałę Nr 269/2019 z dnia  13 czerwca 2019r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2018 
rok. 
Uchwała Komisji stanowi załącznik  Nr  17 do  protokołu. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 18 do  protokołu. 

 
ppkt  5 

Nie zabrano głosu w dyskusji. 
 

ppkt 6 
podjęcie uchwał  w sprawie : 
 
lit a 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budże-
tu gminy za 2018r., 
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 19 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    13      radnych  –  jednogłośnie   13      głs. „za” podjęła Uchwałę Nr  XI/75/2019    
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 20 do protokołu  
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lit b 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy  za  2018r.    
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 21 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  jednogłośnie   13   głs. „za” podjęła Uchwałę Nr   XI/76/2019                
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 22  do protokołu. 
 
Burmistrz Artur Kotara złożył podziękowanie za udzielenie absolutorium, przyjęcie sprawozdania za 2018r. 
oraz udzielenie wotum zaufania ,przypomniał o zrealizowanych inwestycjach, złożył  podziękowanie kie-
rownictwu urzędu , pracownikom wydziałów za pracę nad realizacją budżetu, który był niezwykle trudny do 
wykonania w tym roku oraz sołtysom i  radnym za współpracę przy wykonaniu budżetu.  
 
Do pkt   13 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie. 
 
ppkt  1 

podjęcie uchwały w sprawie określenia przez Radę Gminy wzoru wniosku o wypłatę dodatku ener-
getycznego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 23  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komi-
sji. 
 
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  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła Uchwałę Nr  XI/77/2018  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24 do  protokołu. 
 
ppkt  2     

podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 25  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komi-
sji. 

Stanowisko 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  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła Uchwałę Nr  XI/78/2018  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do  protokołu. 
 
ppkt  5  

podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 27  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że: 
 
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 41.340 zł następuje w związku z: 
- otrzymaniem grantu- dotacji celowej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej (28.350 zł), 
- podpisaniem porozumienia Nr II/133/P/15095/2020/19/DON w dniu 06.06.2019r. z Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie (7.300 zł), 
- wykonaniem dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez 
osoby fizyczne (5.690 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 41.340 zł planuje się przeznaczyć na: 
- przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego i drugiego etapu pogłębionych konsultacji społecznych 
w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski 
w ramach projektu pn. ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II 
edycja’’(31.500 zł), 
- wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów 
z przypisanymi do obiektu atrybutami – numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego 
do Bazy Azbestowej (9.840 zł). 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym : 
-przygotowania i przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu pogłębionych konsultacji społecznych 
w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski 
w ramach projektu pn. ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II 
edycja’’(31.500 zł). 
 
Odpowiedzi Udzielił Kierownik Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza, informując czego dotyczy projekt 
oraz na czym polega oraz wytłumaczył ile wynosi dofinansowanie z Ministerstwa. 
 
Burmistrz poinformował, że w ramach tego projektu zostanie zakupiony sprzęt, który zostanie w Gminie. 
 
 
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  XI/ 79/2018  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu. 
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Do pkt  14 

Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji: 
 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą reali-
zowane. 
 
Do pkt   15  

Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 
Nie zgłoszono. 
 
Do pkt 16 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. 
 
Radny Robert Laszuk zgłosił uwagę, że z hydrantów jest pobierana prywatnie przez indywidualne osoby 
woda, za którą w konsekwencji mieszkańcy będą musieli ponieść koszty, poprosił o zwrócenie uwagi aby 
zgłaszać każdorazowo pobór wody z hydrantów przez takie osoby. 
 
Radny Łukasz Bacajewski poprosił, aby z czasem w Łosiowie wymienić rury azbestowe. 
 
Burmistrz poinformował, że w programie wyborczym została zawarta wymiana rur azbestowych, które będą 
w kolejnych latach sukcesywnie wymieniane. 
 
Do pkt   19 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 16:26  zamknął 
obrady  XI  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
 /-/  I l o n a  G w i z d a k     / - / W a l d e m a r  W ł o d e k  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół zatwierdzono na   sesji dnia 24.09.2019r. 
 


