
 
  PROTOKÓŁ  NR  XII/2019  

 
z   XII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  27 sierpnia  2019 r. w saIi narad 
Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 800  obrady XII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Wal-
demar Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 
 
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 23 sierpnia 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, Piotr Czepułkowski               
Listy obecności  radnych stanowi załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  przedstawił  porządek obrad sesji : 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Podjęcie uchwał  : 

1) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki 

      przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy 

      oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw; 

2)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
      Problemów Alkoholowych na 2019 rok; 
3)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.; 
4)  w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

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: 
 
Stanisław Piszczek wnosi  o : 
- wyrównanie podwórka przy posesji nr 46 i 46A oraz przykrycie dużych kamieni grysem; 
- przykrycia drobnym kamieniem grubego na przystanku autobusowym w Przeczy; 
- odtworzenia kostki przy Świetlicy Wiejskiej w Przeczy sprzed prac kanalizacyjnych; 
- przykrycia grubego kamienia grysem  drogi na cmentarz w Przeczy; 
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- wyrównania  i wysypania drogi szutrowej  kamieniem od osiedla w Przeczy do posesji 40A ; 
 
Łukasz Bacajewski wnosi o: 
- przedstawienia rozwiązania przez zarządcę drogi wojewódzkiej ul. Słowackiego w Łosiowie pro-
blemu nadmiernej prędkości pojazdów w okolicy szkoły; 
- załatanie dziury, która powstała w Łosiowie koło OODR naprzeciwko hotelu; 
- podjęcia działań ze strony policji w związku z zaśmiecaniem miejscowości słomą podczas trans-
portu; 
- poprawienie asfaltu na ul. Stawowej w Łosiowie naprzeciw zbiornika retencyjnego; 
 
Dariusz Zięba wnosi o: 
- geodezyjnego wytyczenia drogi gminnej w Skorogoszczy, ul. Zamkowa od bramy do majątku 
(dawny PGR); 
 
Anna Zacharewicz wnosi o: 
-  wytyczenia zatoczki dla autobusu w Ptakowicach oraz o oświetlenie przystanków; 
 
Ilona Gwizdak wnosi o: 
- wykoszenia poboczy w Golczowicach przy drodze gminnej ul. Cmentarna oraz zamontowanie 
progu zwalniającego oraz wykoszenia Wałów nad rzeką Odrą; 
 
Przemysław Ślęzak wnosi o: 
- remont drogi dojazdowej do posesji 48, 48A  w Kantorowicach; 
 
Zbigniew Gąsiorowski wnosi o: 
- naprawienie ubytku w asfalcie przy ul. Zamkowej / ul. Krótkiej. 
 
 
 Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie : 
 
ppkt  1     

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegó-
łowe warunki  przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i 
za warunki pracy  oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  4 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
Pan Marek Nowak informując, że: 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1287) wprowadziła zmiany m.in. w art. 30 Karty Nauczyciela, dodając w 
ustępie 6 punkcie 1 odniesienie do nowego art. 34a, który mówi, że minimalna wysokość dodatku 
z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy wynosi 300 zł. 
W obecnie obowiązującej uchwale 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 
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godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku za wychowawstwo uzależniona jest od liczby 
dzieci w oddziale, przy czym za każde dziecko należy się dodatek w kwocie 4 zł. Stąd też zachodzi 
konieczność dostosowania regulaminu wynagradzania do zapisów ustawy, która wchodzi w życie z  
dniem 1 września 2019r. Roczny skutek wdrożenia tej regulacji brutto wyniesie ok. 204 000 zł + 
20% na pochodne zakładu pracy, co łącznie daje kwotę 245 000 zł . Regulacja ta wpłynie również 
na zwiększenie tzw. 13-tych pensji. 
Ponadto w proponowanym projekcie uchwały wykreśla się zapisy § 9a, które zwiększały minimalne 
stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w miesiącu lipcu 2019 roku – wynagrodzenia ze 
zwiększonymi minimalnymi stawkami wynagrodzeń zasadniczych zostały już zrealizowane zosta-
wienie zapisów § 9a w uchwale jest obecnie bezprzedmiotowe. 

 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem jaki byłby  skutek finansowy, jeżeli była by mowa o 
wariancie 4 zł od jednego dziecka. 
 
Odpowiedzi udzielił Pan Marek Nowak, Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, jeżeli w przedszkolu będzie dwóch 
wychowawców to co w tedy. 
 
Pan Marek Nowak poinformował, że wg Rozporządzenia w sprawie organizacji szkół i przedszkoli, 
które mówi, że oddział przedszkolny powierza się opiece jednemu, bądź dwóm nauczycielom oraz 
wyjaśnił jak wygląda sposób ich wynagradzania w zależności od godzin otwarcia placówki. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    13 radnych –  8   głs.  „za” podjęła uchwałę Nr XII/80/2019 w powyższej 
sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 5 do  protokołu. 
 
Radny Przemysław Ślęzak w imieniu wszystkich nauczycieli podziękował za podjęcie uchwały. 
 
Wykaz głosowań stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
ppkt  2     

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
Pan Marek Nowak informując, że: 
 
Dokonano analizy wydatkowania środków na realizację poszczególnych zadań. Proponowane 
zmiany dostosowują kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca 
roku. Zwiększono środki na czynsz z uwagi na powstanie grupy samopomocowej AA i konieczność 
zabezpieczenia dla tej grupy pomieszczenia na spotkania. Ponadto zwiększono środki dla potrzeb 
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Gminnej Komisji z potrzebą szkolenia nowego członka Komisji oraz wyposażenia stanowiska 
przewodniczącego Komisji. W wyniku powyższych przesunięć proponuje się zwiększenie kwoty 
wsparcia finansowego Świetlicy Terapeutycznej o 14 000 zł.  
Ponadto przewiduje się zwiększone wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i 
podawanie alkoholu o kwotę 21 000 zł, środki te również planuje się przeznaczyć na finansowanie 
Świetlicy Terapeutycznej. Łącznie więc środki dla Świetlicy Terapeutycznej planuje się zwiększyć o 
35 000 zł, co pozwoli uwolnić środki budżetowe („poza alkoholowe”) zabezpieczone na Świetlicę 
Terapeutyczną w kwocie 35 000 zł i przeznaczyć je na inne zadania. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą o rozszerzenie tematu  związanego ze zwiększeniem środ-
ków na czynsz z uwagi na powstanie grupy samopomocowej AA i zabezpieczenia dla tej grupy po-
mieszczenia na spotkania. 
 
Pan Marek Nowak szczegółowo wyjaśnił na czym polegają takie spotkania oraz gdzie takie pomiesz-
czenie będzie się znajdowała w Lewinie Brzeskim i od kiedy będą te spotkania organizowane.  
 
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  XII/81/2019  w powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 8 do  protokołu. 
 
ppkt  3     

uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że:  
 
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 985.192,72 zł następuje w związku z: 
- wykonaniem dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej (47.770 zł), 
- podpisaniem umowy w zakresie dotacji celowej od Marszałka Województwa Opolskiego 
z przeznaczeniem na organizację wspólnego zadania pn., Dożynki Wojewódzkie 2019’’ (50.000 zł), 
- otrzymaniem darowizn 26.400 zł w tym: od Firmy Azoty- 15.000 zł , Firmy Strunobet - 5.000 zł , BS 
Grodków- Łosiów 1.000 zł , BS Oława- 500 zł oraz drobne darowizny – 1.900 zł z przeznaczeniem na 
promocję oraz otrzymaniem nagrody przez sołectwo Łosiów w konkursie 
pn. ,, Lider Odnowy Wsi’’- 3.000 zł, 
- wykonaniem planu dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat 
w zakresie podatków (11.500zł), 
- wykonaniem dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (36.000 zł), 
- wykonaniem planu dochodów w zakresie opłaty eksploatacyjnej (6.490 zł), 
- zwiększonymi od zaplanowanych dochodów wpływami z tyt. podatku 
od osób prawnych (9.300 zł), 
- rozliczenia funduszu sołeckiego w zakresie wykonania wydatków bieżących (60.647,64 zł), 
- zwiększonymi wpływami z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych (21.000 zł), 
przeliczenia dochodów z tyt. opłaty pobieranej za zagospodarowanie 
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odpadami komunalnymi (683.491 zł), 
- rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 rok w zakresie wykonania 
wydatków inwestycyjnych (32.594,08 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 985.192,72 zł planuje się przeznaczyć na: 
- remont parkingu we wsi Łosiów ( środki pochodzą z nagrody sołectwa Łosiów )- 3.000 zł, 
- wydatki związane z remontami lokali komunalnych (22.000 zł), 
- wydatki związane ze zwrotem kosztów udziału w postepowaniu odwoławczym (dot. przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.,, Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Popielów 
i Gminy Lewin Brzeski” (10.000 zł ), 
- wydatki związane z promocją (Dożynki – środki pochodzą z dotacji oraz darowizn-73.400 zł), 
- wdrożenie programu Finanse Vulcan w Biurze Usług Wspólnych 
Lewinie Brzeskim (11.750 zł), 
- sporządzenie audytu energetycznego dla PSP Łosiów (2.000 zł), 
- zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Lewin Brzeski w przedszkolach innych gmin (25.000 zł), 
- wydatki związane z profilaktyką alkoholową (21.000 zł), 
- wydatki związane z pobytem dzieci w domach dziecka (71.551,72 zł), 
- wydatki związane z gospodarką odpadami (683.491 zł), 
- wydatki związane z utrzymaniem czystości (15.000 zł), 
- wydatki związane ze sporządzeniem dokumentów aplikacyjnych do inwestycji pn.,, Budowa kana-
lizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice” (20.000 zł), 
Id: 0D5E98A6-6F70-4F6C-893C-2E3ADDF83C31. Projekt Strona 4 
- sporządzenie programu prac konserwatorskich oraz sporządzenie programu robót budowlanych 
zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu dla obiektu kościoła ewan-
gelickiego (27.000 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 67.351,81 zł dotyczy 
zmniejszeń w tym: 
- Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (zamiana finansowania - 35.000 zł), 
- wydatków sołectwa Wronów (2.351,81 zł), 
- wydatków Samorządu Mieszkańców ( budowa budynku Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie 
Brzeskim- 15.000 zł ), 
- zmniejszeniem zadania pn. Budowa siedzisk na stadionie w Lewinie Brzeskim” (15.000 zł), 
z przeznaczeniem na: 
- zadania w zakresie promocji (Dożynki , Lewin Biega…… - 50.000 zł), 
- wydatki sołectwa Wronów (zakup kosiarki 2.351,81 zł), 
- zwiększeniem wydatków na zadanie pn. ,,Budowa siedzisk na stadionie w 
Lewinie Brzeskim” (15.000 zł środki pochodzące z budżetu gminy zastąpione środkami Samorządu 
Mieszkańców). 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem o wydatki związane ze sporządzeniem dokumen-
tów aplikacyjnych do inwestycji pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla 
miejscowości Oldrzyszowice” czy w przyszłości będzie robiona kanalizacja w tej miejscowości. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ponie-
waż wszystko zależy od tego czy Gmina dostanie finansowanie na to przedsięwzięcie. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, czy jest problem z  przetargiem na budowę ścieżki 
pieszo – rowerowej pomiędzy Lewinem Brzeskim a Popielowem. 
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Burmistrz poinformował, że odbył się pierwszy przetarg na wspominaną inwestycję, a także ile 
firm wzięło udział w przetargu. Burmistrz poinformował, że firma, która miała drugą cenę złożyła do 
Krajowej Izby Odwoławczej protest. Krajowa Izba Odwoławcza w części uznała protest skarżącego 
czego konsekwencją było zapłacenie po połowie kosztów postępowania. Burmistrz poinformował, 
że w związku z zaistniałą sytuacją należało ogłosić drugi przetarg. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem, czy jest w planie remont kościoła ewangelickiego. 
 
Burmistrz poinformował, że jesienią jest nabór wniosków do RPO na zabytki. Na dzień dzisiejszy 
Gmina jest w posiadaniu decyzji od konserwatora zabytków, ponieważ do końca roku jest obowią-
zek zabezpieczenia obiektu a w przeciwnym razie zostanie nałożona kara. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem o audyt, który miał dotyczyć gospodarki komunalnej, 
czy jest on już zrobiony. 
 
Burmistrz poinformował, że jest w trakcie robienia i jak tylko będzie gotowy zostanie przesłany 
radnym do wglądu. 
 
Radny Dariusz Zięba  zwrócił się z zapytaniem  dotyczącym przeliczania dochodów z tyt. opłaty po-
bieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (683.491 zł) – na co zostanie przeznaczona ta 
kwota. 
 
Burmistrz poinformował, że kwota ta zostanie przeznaczona na  gospodarkę odpadami komunal-
nymi. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym  rozbudowy i modernizacji punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim, na jakim jest etapie. 
 
Burmistrz poinformował, że proces inwestycyjny został rozpoczęty i do końca roku ma być zakoń-
czony. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wymiany źródeł ciepła dla budynków 
mieszkalnych w naszej Gminie. 
 
Burmistrz poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie prosił o zwołanie jeszcze jednej sesji nad-
zwyczajnej z uwagi na temat dofinansowania źródeł ciepła oraz udzielił szczegółowych wyjaśnień w 
tym temacie. 
 
Radny Roman Pudło nawiązując do tematu renowacji kościoła ewangelickiego zwrócił się z zapyta-
niem czy znalazło by się jakieś rozwiązanie dla  byłych wozowni pałacowych, które szkodzą wize-
runkowi pałacu. 
 
Burmistrz poinformował, że Gmina nie może przymusić osoby prywatne, które są w posiadaniu 
tych wozowni do ich renowacji, takie prawo ma tylko konserwator zabytków, oraz poinformował 
jakie ewentualnie mogły by być rozwiązania tego problemu. 
 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
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Rada Miejska w obecności    13  radnych  –   jednogłośnie 13   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XII/82/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
 
ppkt  3     

w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 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 bu-
dżetowej.  
W załączniku nr 2 wprowadza się zgodnie z danymi wprowadzonymi w uchwale budżetowej. Do-
datkowo wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: Ochrona różnorodności biologicznej 
na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice w kwocie ogółem : 729.869,32zł.  Przedsięwzię-
cie planuje się zrealizować w roku budżetowym 2020. Gmina będzie korzystała z dofinansowania w 
ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V 
Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności 
biologicznej RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym dofinansowanie w kwocie : 530.774,13zł 
pozostałe środki własne w kwocie : 199.095,19zł.   
 
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  XII/83/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 14 do  protokołu. 
 
Do pkt   6  
Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy jest już możliwość podłączania się do kanali-
zacji w Przeczy. 
 
Burmistrz poinformował, że tak po wcześniejszym uzgodnieniu ze spółką HYDRO –LEW. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanny Mokrzan o przewozy komercyjne na trasie 
Opole- Skorogoszcz czy firma udzieliła już odpowiedź. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że nie wpłynęła do Urzędu odpowiedź firmy. 
 
Radny Roman Pudło Zwrócił uwagę na wybryki młodzieży na placu targowym, które skończyły się 
oderwaną listwą. 
 
Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w okresie mię-
dzysesyjnym i tak: 
 

http://bip.lewin-brzeski.pl/5263/2388/wydzial-gospodarki-komunalnej-mieszkaniowej-i-ochrony-srodowiska.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5263/2388/wydzial-gospodarki-komunalnej-mieszkaniowej-i-ochrony-srodowiska.html
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- Pismo z dnia 08 lipca 2019r. od mieszkańca wsi Mikolin o interwencję w sprawie plag komarów 
nękających mieszkańców sołectwa Mikolin. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mieli by chęć zabrać głos w tej spra-
wie. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że przy okazji tych oprysków jest zagrożenie wytrucia pszczół. 
 
Radna Anna Zacharewicz poinformowała, że w tym sezonie nie było tak dużo plag komarów. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że zostało przygotowane pismo o przekazaniu w/w pisma 
zgodnie z właściwością i zwrócił się do Radnych czy wyrażają na to zgodę.  
 
Radni poprzez aklamację wyrazili zgodę na przekazanie pisma zgodnie z właściwością. 
 
- Pismo z dnia 09 lipca 2019r. (wpł. do Urzędu dnia 10 lipca 2019r.) z Ministerstwa Cyfryzacji doty-
czące uchwalenia ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 
innych ustaw, które radni przyjęli do wiadomości. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
 
- zaproszenie przez Sejmik Województwa Opolskiego na Konwent Przewodniczących Rad Gmin, 
które odbędzie się 15 października 2019r. 
 
- Pismo do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 lipca 2019r., które jest od-
powiedzią na pismo z 27 czerwca 2019r. znak: Sygn. Akt II SA/Op 231/19 . Przewodniczący rady 
zwrócił się z zapytaniem na jakim obecnie etapie jest ta sprawa. 
 
Burmistrz poinformował, że został wyznaczony termin rozprawy, został przekazany naszemu Radcy 
Prawnemu, który weźmie udział w tej rozprawie.  
 
- pismo z dnia 20 sierpnia 2019r. od Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń majątko-
wych Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady . 
 
- pismo tytułowane jako „skarga” w imieniu mieszkańców wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Ko-
ściuszki 73A w Lewinie Brzeskim z dnia 16 sierpnia 2019r. (data wpł. do Urzędu dnia 16 sierpnia 
2019r.). Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy Burmistrz również otrzymał takie pi-
smo. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 
Burmistrz poinformował, że pismo zostało przekazane do Spółki ZMK w Lewinie Brzeskimi wstęp-
nie już zostały przeprowadzone rozmowy z prezesem oraz wyjaśnił jak został rozwiązany powyższy 
problem. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy w/w pismo traktować jako skargę. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że pismo dotyczy spółki prawa handlowego, wo-
bec tego to nie jest „skarga” oraz poinformowała, że pismo należało by przekazać zgodnie z właści-
wością Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
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Radni poprzez aklamację wyrazili zgodę na przekazanie pisma zgodnie z właściwością. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na utrudnienia wjazdu na teren ogródków działkowych ze 
względu na krawężnik.  
 
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. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 920  

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

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący Rady  

          /-/ Ilona Gwizdak                            /-/Waldemar Włodek                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół zatwierdzono na XIV sesji dnia 24.09.2019r. 


