
 
  PROTOKÓŁ  NR  XV/2019  

 
z   XV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  29 października  2019 r. w saIi Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim na ul. Zamkowej 3 
         
Rozpoczęto sesję (14:04) 
         
Otwierając obrady XV sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Włodek   powi-
tał: 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą, 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Radnych; 
oraz zaproszonych gości : 

        Sołtysów, 

 Dyrektorów Szkół i Przedszkoli  
 
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 pozwalając na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
 
Stwierdzenie quorum (14:06) 
 
Nieobecni na sesji – Jacek Kieroński 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu. 
 
Do pkt 3      (14:06) 
 
1) Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów 
uchwał w sprawie:   

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019rok; 
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych 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 przedstawiony wniosek. (14:07) 
 
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgło-
szony wniosek. 
 
 2) Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza z dnia 29 października 2019r. o wy-
cofanie z porządku obrad pkt 10 pn. „Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego” 
z uwagi na brak możliwości wypowiedzenia się co do treści zarzutów podniesionych w uzasadnieniu do 
skargi.  
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Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  (14:11) 
 
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością 
głosów) zgłoszony wniosek.  
 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi wnioskami przedstawia się nastę-
pująco :  
 
1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Stwierdzenie quorum.  
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.  
4. Interpelacje i zapytania Radnych.  
5. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
7. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.  
8. Przyjęcie :  

1) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018- 2019.  
2) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 września 2019r. do      

dnia 14 października 2019r.;  
9. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;  
2) o zasadach sprawiania pochówku;  
3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kantorowice;  
4) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przecza.  
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019rok; 
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.  
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  
12. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.  
13. Zamknięcie obrad sesji.  
 
 Do pkt   4 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania : (14:14) 
 
Radny Stanisław Piszczek ponowił interpelację z  dnia 29.10.2019 odnośnie: 
 - 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. 
- wyrównania  i wysypania drogi szutrowej  kamieniem od osiedla w Przeczy do posesji 40A . 
 
Radny Roman Pudło wnosi o uzupełnienie ubytków w nawierzchni na wjeździe do parkingu na cmen-
tarz w Lewinie Brzeskim 
 
Radny Robert Laszuk wnosi o : 
- naprawę dachu w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim. 
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- uzupełnienie nawierzchni asfaltowanej pasa awaryjnego w drodze wojewódzkiej 458 ul. Powstańców 
Śląskich w Lewinie brzeskim, w pobliżu skrzyżowania z ul. Sikorskiego. 
 
Radny Dariusz Zięba wnosi o: 
wykoszenia poboczy na gminnej drodze (ul. Jakuba kani) w Skorogoszczy. 
 
Radny Waldemar Włodek wnosi o usunięcie uschniętego pnia drzewa oraz kilku uschniętych drzew w 
lewińskim parku w części przyległej do ul. Krótkiej 
 
Do pkt  5   
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  zgłosili  następujące wnioski  i zapytania. 
(14:19) 
 
Sołtys Sołectwa Golczowice Weronika Niemczyk zgłosiła wniosek o wybudowanie drogi asfaltowej na 
ul. Kwiatowej i Cichej w Golczowicach. 
 
Do pkt  6 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;  
(14:20) 
 
Przewodniczącego Rady wymienił pisma, które wpłynęły do Biura Rady: 
 
- pismo z dnia 24 września 2019r. dotyczące planowanej budowy wielorodzinnego budynku mieszkal-
nego na działce nr 1444/17 z 14 obrębu Lewina Brzeskiego - do wiadomości dla Przewodniczącego 
Rady, 
Pismo stanowi załącznik do protokołu 

 
 Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara udzielił wyjaśnień do w/w pisma. 
 
- Pismo Nr.I-4212-363-K/2019 z dnia 24 września 2019r. (wpł. do Urzędu Miejskiego z dnia 30 września 
2019r.) od Naczelnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Uchwały nr 363/2019 z dnia 23 września 
2019r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu 
 

- Pismo oznaczone jako „petycja” z dnia 24 września 2019r. (wpł. do Urzędu Miejskiego dnia 4 paź-
dziernika 2019r.) dot.  zmian przepisów prawa dotyczących podmiotów uprawnionych do wnoszenia 
podań o skargę nadzwyczajną”, z uwagi, iż Rada Miejska nie posiada kompetencji w przedstawionej 
sprawie przekazuje się pismo do załatwienia zgodnie z kompetencją oraz przesyła się do wiadomości 
do : Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Legislacyjne Sejmu 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy Radni akceptują propozycję. 
 
Rada Miejska przez aklamację wyraziła zgodę na przekazanie pisma do załatwienia zgodnie z kompe-
tencją. 
 
- Pismo od mieszkańca Mikolina z dnia 17 października 2019r. dotyczące wyjaśnień w sprawie pisma z 
dnia 22 czerwca 2019r. dotyczącego odkomarzania na terenie Sołectwa Mikolin. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu 
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Do pkt  7 
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego: 
 
Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta Kostrzewa przedstawiła informacje dotyczące działalności  
Powiatu Brzeskiego, głównie przedstawiła sytuację finansową Brzeskiego Centrum Medycznego w 
Brzegu oraz jego program naprawczy. 
 
Radny Robert Laszuk wyraził swoją opinię na temat funkcjonowania służby zdrowia i szpitali powiato-
wych. 
 
Radni zwracali się z zapytaniami do Radnej Powiatu Brzeskiego na które Radna udzielała odpowiedzi. 
 
Do pkt  8  
ppkt 1 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019; (14:52) 
Informacja stanowi załącznik  Nr  6 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 
Stanowiska przedstawili Zastępca Przewodniczącego  Komisji Rozwoju Gospodarczego  Radny Zbigniew 
Gąsiorowski i Radny Łukasz Bacajewski Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska . 
 
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr  7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  8 Komisji Rolnic-
twa    i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5 głs. „za”  
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski poinformował iż zostały przekazane wnioski do Pana Burmistrza z wyjaz-
dowej Komisji Rozwoju Gospodarczego po placówkach oświatowych oraz zwrócił się z prośbą do Dy-
rektorów placówek o sukcesywne wymienianie zwykłych żarówek na żarówki led. 
 
Radni podziękowali za współpracę z dyrektorami placówek oświatowych. 
 
Uwaga: Burmistrz Lewina Brzeskiego opuścił obrady sesji: 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    13     radnych –   jednogłośnie     13     głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie. 
 
ppkt 2 

przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 wrze-
śnia do dnia 14 października 2019r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  9 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
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-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  5 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. 
 
Do pkt   9 
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 
 
ppkt  1 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 10  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - nie zajęła stanowiska 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zaproponował, aby stawki  dotyczące powierzchni stodół oraz związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej z 0,20 gr obniżyć do 0,10 gr i uzasadnił propozycję. 
 
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, iż zaproponowane stawki w projekcie uchwały na-
dal zostają podtrzymane oraz uzasadnił swoje stanowisko. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem o skutki jakie 
przyniosły by do budżetu zaproponowane stawki przez Radnego Romana Pudło. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka informując, że skutki obniże-
nia  stawki dla budynków związanych z działalnością gospodarczą o 0,10 gr wyniosły by około 7 tys. zł a 
dla stodół ok 9 tys zł na rok. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych z zapytaniem, kto jest za przyjęciem 
wniosku Radnego Romana Pudło i poprosił o podniesienie ręki. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych zagłosowała - 6 głs. „za” przyjęciem wniosku, 6 głs „przeciw” i 1 
głs. „wstrzymujący się” – co skutkowało  nie przyjęciem wniosku. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne 
projekt uchwały. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    6   głs. „za”  przy 5 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących 
się” podjęła uchwałę Nr  XV/98/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 11 do  protokołu. 



 

 

6 

 
ppkt  2     

o zasadach sprawowania pochówku; (15:16) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 12  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  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  
XV/99/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 13 do  protokołu. 
 
ppkt  3  

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kantorowice; (15:19) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 14  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Sołtys Sołectwa Kantorowice przedstawił sprawozdanie z działalności za 4 letni okres kadencji. 
 
Sprawozdanie stanowi  załącznik Nr 15 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Zastępcą Burmistrza Lewina Brzeskiego w imieniu Rady 
Miejskiej i Urzędu wręczyli podziękowanie Sołtysowi Leszkowi Fornalowi  za pracę wykonywaną na 
rzecz społeczności lokalnej. 
 
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  
XV/100/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 16 do  protokołu. 
 
ppkt  4  

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przecza; (15:24) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 17  do protokołu. 
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Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Sołtys Sołectwa Przecza przedstawił sprawozdanie z działalności za 4 letni okres kadencji. 
 
Sprawozdanie stanowi  załącznik Nr 18 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Zastępcą Burmistrza Lewina Brzeskiego w imieniu Rady 
Miejskiej i Urzędu wręczyli podziękowanie Sołtysowi Stanisławowi Piszczek  za pracę wykonywaną na 
rzecz społeczności lokalnej. 
 
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  
XV/101/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do  protokołu. 
 
ppkt  5 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.; (15:30) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 20  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  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 12     głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym 
się”  podjęła uchwałę Nr  XV/102/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do  protokołu. 
 
ppkt  6 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; (15:34) 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 22  do protokołu. 
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Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  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  
XV/103/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 23 do  protokołu. 
 
Do pkt  10 
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji: (15:38) 
 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu naszych zadań zostaną rozpatrzone w 
miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji. 
 
Do pkt   11  
Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. (15:42) 
 
Radny Stanisław Piszczek zgłosił, iż wcześniejsza interpelacja zgłaszana na sesji XIV dnia 24 września 
2019r. dotycząca naprawy chodnika przy kościele w Przeczy została wykonana poprzez podjęcie inicja-
tywy społecznej. Radny zwraca  się z prośbą, aby przy remoncie chodnika w Przeczy oddać kostkę w celu 
remontu nawierzchni przy cmentarzu. 
 
Do pkt 12 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. (15:44) 
 

Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą, gdyż nie jednokrotnie zgłaszał do Wydziału Budownictwa oraz 
Burmistrzowi o załatanie dziury przy cmentarzu w Skorogoszczy a z okazji zbliżających się Świąt Wszyst-
kich Świętych prosi o przyśpieszenie załatania tej dziury. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, iż na sesji zostaną rozdane Radnym oraz Sołtysom książki  o historii 
Gminy Lewin Brzeski. 
 
Do pkt   13 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 15:48  za-
mknął obrady  XV  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska  
 
  

  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

     Ilona Gwizdak          Waldemar Włodek 


