
 
  PROTOKÓŁ  NR  XIII/2019  

 
z   XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  6 września  2019 r. w saIi narad 
Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 800  obrady XIII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej 
Waldemar Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 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 5 września 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, Przemysław Ślęzak               
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 uchwalenia budżetu gminy na 2019r.; 
2)  w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

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: 
- naprawę uszkodzonego asfaltu w Przeczy obok posesji Nr 66; 
- zamontowanie progów zwalniających w Przeczy na drodze gminnej przy posesji Nr 60 oraz jadąc 
od strony Lewina Brzeskiego  przed wjazdem na obiekt rekreacyjno- sportowy. 
- wywiezienie przez wykonawcę kanalizacji w Przeczy ziemi oraz gruzu z działki przed osiedlem. 
 
Paulina Kamińska wnosi o: 
- gruntowny remont chodnika na ul. Słowackiego w Łosiowie; 
- utwardzenie drogi polnej pomiędzy posesjami Nr 43 i 42 przy  ul. Głównej w Łosiowie która pro-
wadzi do posesji Nr 42A, 42, 43A i 43; 
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Anna Zacharewicz wnosi o: 
-zamontowania barierki nad rowem przy drodze z Jasiony do Nowej Wsi Małej, przy samym wjeź-
dzie do wioski ; 
- zamontowania znaków „uwaga dzieci” przy przystankach autobusowych. 
 
Dariusz Zięba wnosi o: 
- wyczyszczenia Potoku Borkowickiego w terenie zabudowanym Skorogoszczy 
 
Jlona Gwizdak wnosi o: 
-zamontowania progów zwalniających w Błażejowicach na wysokości bloków w pobliżu placu za-
baw. 
 
 Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie : 
 
ppkt  1     

uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego dokonał wprowadzenia do bloku uchwał, informując czego dotyczą 
uchwały . 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się nastepujaco: 
 
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 300.000 zł następuje w związku z: 
- wprowadzeniem dochodów z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (90.000,-), 
- wprowadzeniem dochodów z rożnych dochodów - wpłaty osób fizycznych biorących udział w pro-
jekcie pn. ,,Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy 
Lewin Brzeski’’ (108.000 zł), 
- wprowadzeniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (102.000 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 300.000 zł następuje w związku z wprowadze-
niem zadania pn.,, Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze 
Gminy Lewin Brzeski’’ . 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 175.000 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie 
wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 
- przebudowę placu przy budynku LZS Olimpia w Lewinie Brzeskim (91.000 zł), 
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. ,, Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parko-
wych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski ” (20.000 zł), 
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. ,,Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy 
Lewin Brzeski i Gminy Branice’’ (64.000 zł), 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą o rozwinięcie pkt 3 z uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła pkt. 3 do  uzasadnienia projektu uchwały. 
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, jaka jest zasadność przebudowy 
placu przy budynku LZS Olimpia w Lewinie Brzeskim, gdyż zdaniem radnej jest wiele innych ważniej-
szych inwestycji do zrealizowania. 
 
Burmistrz poinformował, że przebudowa odbyła się w związku ze zbliżającymi się Dożynkami Woje-
wódzkimi i zależało na tym, aby Gmina wypadła z jak najlepszej strony przed wszystkimi gośćmi. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy przy takich przesunięciach finansowych dotyczą-
cych różnych dziedzin jest konieczność przedstawiania ich w jednej uchwale. 
 
Burmistrz poinformował, że nie ma takiej konieczności. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem kiedy ta inwestycja będzie realizowana. 
 
Burmistrz poinformował, że jest to już zrealizowane. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    13  radnych  –  9  głs. „za” przy 2 głs „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących 
się” podjęła uchwałę Nr  XIII/84/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 5 do  protokołu. 
Wykaz głosowań stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
ppkt  2    

w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 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 projekt pod nazwą - Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł 
ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski. Projekt będzie realizowany w latach 2019-
2020. Planowana kwota projektu 1.358.010,00zł. Gmina Lewin Brzeski będzie korzystała z dofinan-
sowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 
5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 w kwocie 461.681,58zł. 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    13  radnych  –   11   głs. „za” przy 2 głs. „wstrzymujących się”  podjęła 
uchwałę Nr  XIII/85/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 8 do  protokołu. 
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ppkt  3   
 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Zastępczyni Kierownika MGOPS Urszula Bandrow-
ska informując, że w związku z uwagami zgłoszonymi przez Wydział Prawny i Nadzoru Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego dot. niezaliczenia przedmiotowej uchwały do kategorii aktów prawa miej-
scowego należało uchylić uchwałę Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 
czerwca 2019r. oraz wykreślić we wzorze wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały w 
pkt 4 następującą treść „Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 Ko-
deksu karnego, który przewiduje „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” . 
W oparciu o wskazanie uwag dokonano zmiany w uchwale. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy będą jakieś konsekwencje związane z wypełnie-
niem już przez niektóre osoby druku poprzedniego. 
 
Pani Urszula Bandrowska poinformowała, że nie będzie żadnych konsekwencji. 
 
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  XIII/86/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 10 do  protokołu. 
 
Do pkt   6  
Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem o sprawę słupa na osiedlu w Przeczy, który prze-
szkadza w wykopaniu rowu odwadniającego teren , na jakim jest etapie ta sprawa. 
 
Burmistrz poinformował, że czeka na odpowiedź. 
 
Radni zwracali się kolejno z następującymi zapytaniami:  
 
-Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy walka ze smogiem obowiązuje osoby które po-
siadają wieloletni kocioł gazowy i chcą go wymienić na nowy. 
 
-Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy budowa kanalizacji w Skorogoszczy i Chróścinie 
jest już skończona i czy mieszkańcy mogą się przyłączać i na jakich zasadach. 
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-Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy jest jakiś termin przyłączenia się do kanali-
zacji. 
 
-Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy wszyscy mieszkańcy mają obowiązek po-
siadania koszy na odpady. 
 
-Radny Roman Pudło zwrócił się  z zapytaniem jacy goście zostali zaproszeni na Dożynki Woje-
wódzkie. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił pismo złożone przez Sołectwo Chróścina w 
dniu 29 sierpnia 2019r. (data wpł. do tut. Urzędu 4 września 2019r.)  dotyczące „braku jasnych i 
sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich, a także braku regula-
minu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski” oraz poinformo-
wał, że pismo zostało przesłane do Radcy Prawnego z prośbą o opinię prawną. 
 
Radny Roman Pudło poparł pismo zgłoszone przez Chróścinę. 
 
Radni zgłaszali zapytania do w/w pisma.  
 
Burmistrz udzielił wyjaśnień do powyższego tematu oraz udzielał odpowiedzi na zapytania radnych 
do tego tematu. 
 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że wg jej opinii informacja o zmianie regulaminu zbyt późno 
dotarła do sołectw. 
 
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. 
 
Burmistrz przeprosił radnych o późne dostarczenie materiałów oraz poprosił o zrozumienie w kwe-
stii organizacji dożynek i związanych z nimi remontów, które przyczyniają się do dobrego wize-
runku Gminy. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 900  

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

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący Rady  

   /-/Ilona Gwizdak                              /-/ Waldemar Włodek                   
 
 

Protokół zatwierdzono na   sesji dnia 24.09.2019r. 


