
 
  PROTOKÓŁ  NR  XVI/2019  

 
z   XVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  26 listopada  2019 r. w saIi Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim na ul. Zamkowej 3 
         
Rozpoczęto sesję (14:04) 
         
Otwierając obrady XVI 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, 

 Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Leszka Gawła, 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Radnych; 
oraz zaproszonych gości : 

        Sołtysów, Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, 

 Radnych Powiatowych Arlettę Kostrzewa oraz Adama Dziasek, 

 Prezesa ZMK Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim Pawła Chojnackiego, 

 Pana Leszka Fornala wybranego w wyborach uzupełniających na Radnego Rady Miejskiej 
 
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 14 
radnych stanowi quorum pozwalając na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
 
Stwierdzenie quorum (14:06) 
 
Nieobecni na sesji – Dariusz Zięba 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu. 
 
Do pkt 3      (14:07) 
 
1) Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów 
o następującej treści:   

„4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej wyników wyborów uzu-
pełniających do Rady Miejskiej oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze. 

5. Złożenie ślubowania przez Radnego. 
6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania radnego do składu stałych Komisji Rady; 
2)w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska” 

Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.  
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. (14:08) 
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 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) 
zgłoszony wniosek. 
 
 2) Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza z dnia 26 listopada 2019r. o wpro-
wadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2019r. 
 
Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  (14:10) 
 
 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. Przedstawienie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej wyników wyborów uzupełniają-

cych do Rady Miejskiej oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze. 
5. Złożenie ślubowania przez Radnego. 
6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej; 
2)w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

7. Interpelacje i zapytania Radnych. 
8. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
10. Informacje  Radnych Powiatu Brzeskiego.  
11. Przyjęcie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 paź-

dziernika 2019r. do dnia  8 listopada 2019r. 
12. Informacja nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”. 
13. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

2) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy; 

3) w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski; 
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

14. Rozpatrzenie  skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego. 
15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
16. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
17.  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
18.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
 
 



 

 

3 

 
Do pkt 4   (14:12) 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Leszka Ga-
wła o przedstawienie wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w gminie Lewin Brzeski 
i wydanie Radnemu zaświadczenia o wyborze. 
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej P. Leszek Gaweł po powitaniu wszystkich obecnych 
odczytał obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 listopada 2019r. o wynikach wybo-
rów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim przeprowadzonych w dniu 24 listopada 
2019r. 
Obwieszczenie stanowi załączniki Nr 6 do protokołu. 
 
Następnie odczytał zaświadczenie o wyborze Pana Leszka Fornala na Radnego Rady Miejskiej i wręczył 
nowo wybranemu Radnemu zaświadczenia o wyborze. 
 
Do pkt   5 (14:16) 

 Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
  
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał rotę ślubowania: 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"  
 
Radny Leszek Fornal złożył ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek złożył gratulacje i stwierdził, że radny Leszek Fornal, złożył 
 ślubowanie obejmując tym samym mandat radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
 
Do pkt   6 (14:18) 
ppkt 1 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przystępując do kolejnego punktu porządku  
obrad sesji poprosił Radnego Leszka Fornala o przedstawienie do pracy w jakiej Komisji złożył deklara-
cje. 
 
Radny Leszek Fornal poinformował, że zadeklarował się do pracy w Komisji Rolnictwa i Ochrony  
Środowiska. 
Oświadczenie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia 
składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do treści projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne podjęcie uchwały , której treść odczytał. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XVI/104/2019 w powyższej 
sprawie . 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Wyniki głosowania imiennego stanową załącznik Nr 10 do protokołu 
 
ppkt 2 (14:22) 

podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony  
Srodowiska; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 11  do protokołu 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
Radna Paulina Kamińska zgłosiła kandydaturę radnego Łukasza Bacajewskiego na Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
Radny Robert Laszuk zgłosił kandydaturę radnego Leszka Fornala na Przewodniczącego Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska.  
 
Innych propozycji nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do kandydatów, czy wyrażają zgodę na przewodniczenie 
Komisji. Radny Łukasz Bacajewski oraz Radny Leszek Fornal wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki przyjęcie kandyda-
tury radnego Łukasza Bacajewskiego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
Przypomniał, że radny może nie brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 2 głs. „za” przyjęciem kandydatury Radnego Łukasza Bacajew-
skiego. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki przyjęcie kandyda-
tury radnego Łukasza Leszka Fornala na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głs. „za” przyjęła zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczą-
cego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Leszka Fornala.  
 
Kończąc procedurę wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodniczący 
Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie imienne.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głs. „za” i 3 głs. „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr 
XVI/105/2019 w powyższej sprawie.  
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.  
 
Do pkt   7 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania : (14:32) 
 
Radny Stanisław Piszczek wnosi o negocjacje z Powiatem Brzeskim w sprawie budowy chodnika w 
Przeczy. 
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Radny Łukasz Bacajewski wnosi o wycięcie spróchniałego drzewa/lipy przy parkingu miedzy  
stacją PKP a boiskiem LZS w Łosiowie. 
 
Radny Piotr Czepułkowski wnosi o : 
- poprawę nawierzchni na ul Rzemieślniczej i Leśnej w Lewinie Brzeskim, 
- budowę chodnika przy posesjach (Nr 94,96,98,100) na ul. Kościuszki oraz oznakowanie przejścia dla 
pieszych. 
 
Radny Waldemar Włodek wnosi o uzupełnienie żarówek w latarniach na Rynku w Lewinie Brzeskim 
oraz na ul. Matejki. 
 
Radny Roman Pudło wnosi o uporządkowanie organizacji ruchu drogowego przy wyjeździe z centrum 
przesiadkowego na ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. 
 
Do pkt  8 
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  zgłosili  następujące wnioski  i zapytania. 
(14:32) 
 
Sołtys Sołectwa Ptakowice Pani Barbara Pajor wnosi o wyjaśnienie sytuacji z pismami, które dotyczyły 
zamontowania lampy w Sołectwie Ptakowice i utraty funduszu sołeckiego w wysokości 3 tys. zł. 
 
Sołtys Sołectwa Wronów Pan Alojzy Witoń podziękował Burmistrzowi i jego pracownikom za szybką 
interwencję w sprawie wycięcia suchych drzew we Wronowie oraz załatwienie przyłącza z  prądem na 
placu rekreacyjnym. 
 
Do pkt  9 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;  
(14:35) 
 
Przewodniczącego Rady poinformował o wzięciu  udziału: 
 
- jako członek Kapituły w ocenie kandydatów do nagrody Lwy Lewińskie, 
- uroczystości związane z obchodami odzyskania Niepodległości w Skorogoszczy, 
 
Przewodniczący Rady odczytał pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 listopada 2019r.  doty-
czącego uchwały nr 29/45/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego 
do uchwały nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy 
Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne 
na obszarze Gminy Lewin Brzeski”. 
 
Do pkt  10 (14:38) 
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego: 
 
Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta Kostrzewa odnosząc się do interpelacji Radnego Stanisława 
Piszczka, przedstawiła informacje dotyczące budżetu Powiatu Brzeskiego na 2020 r. a mianowicie poin-
formowała, że w budżecie powiatu na 2020r. zabrakło niektórych inwestycji, które wymieniła. Radna 
wymieniła inwestycje, które zostały wpisane do realizacji na 2020r. 
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Radna Powiatu Brzeskiego poinformowała o złej sytuacji finansowej Powiatu Brzeskiego i 
poinformowała jakie są tego przyczyny. 
 
Radny Powiatu Brzeskiego Adam Dziasek poinformował o złożonym wniosku do powiatu o zabezpie-
czenie kwoty 100 tys. zł na remont chodnika w Przeczy oraz poinformował, że w czynie społecznym zo-
stał wykonany kawałek chodnika koło Kościoła. Radny Powiatu Brzeskiego zaapelował do powiatu o 
remont chodnika, ponieważ jest bardzo dużo nierówności, które stwarzają realne niebezpieczeństwo 
dla przechodniów. 
 
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa odniosła się do wypowiedzi radnego powiatu informując, 
że inwestycja będzie realizowana ale etapami. 
 
Radni zwracali się z zapytaniami do radnych Powiatu Brzeskiego, na które radni udzielali odpowiedzi. 
 
Do pkt  11 (14:52) 

przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 paź-
dziernika do dnia 8 listopada 2019r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  13 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 
Stanowiska przedstawili Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego  Radny Robert Laszuk i 
Radny Łukasz Bacajewski Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
 
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr  14 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  15 Komisji Rol-
nictwa    i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska 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 poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    14     radnych –   jednogłośnie     14     głs. „za”  przyjęła  sprawozdanie. 
 
Do pkt 12 (14:54)  

Informacja nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”; (14:54) 
Informacja stanowi załącznik  Nr  16 do  protokołu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Do pkt   13 
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 
 
 
 
 
ppkt  1 (14:58) 
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w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 17  do protokołu. 
Protokół z konsultacji projektu uchwały stanowi załącznik Nr 18 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 
projekt uchwały. 
 
Rada Miejska w obecności  14     radnych  –    jednogłośnie 14     głs. „za”  podjęła Uchwałę Nr  
XVI/106/2019  w powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do  protokołu. 
 
ppkt  2     

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy; (14:59) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 20  do protokołu. 
 
Uwaga: Radny Zbigniew Gąsiorowski opuścił obrady sesji. Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 
 
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. Przewodniczący Rady podczas od-
czytywania projektu uchwały, zwrócił uwagę na błąd pisarski w §2 a mianowicie zamiast „zlokalizowa-
nego w Lewinie Brzeskim” powinno być „zlokalizowanego w Skorogoszczy”, po czym poddał pod głoso-
wanie imienne poprawiony projekt uchwały. 
 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła Uchwałę Nr  
XVI/107/2019  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do  protokołu. 
 
 
ppkt  3  
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sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski; (15:02) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 22  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  
XVI/108/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 23 do  protokołu. 
 
ppkt  4  

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; (15:04) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 24  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że: 
I. Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 333.400 zł następuje w związku z: 
- wykonaniem dochodów z tyt. wpływów z różnych dochodów (26.100 zł), 
- wykonaniem dochodów z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (40.000 zł), 
- zwiększeniem planu z tyt. podatku od osób fizycznych ( 106.000 zł ), 
- wykonaniem dochodów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (10.800 zł) , 
- otrzymaniem darowizny (500 zł), 
- zwiększeniem dochodów z tyt. opłaty pobieranej na zagospodarowanie odpadów (150.000 zł – opłata 
wprowadzona w celu zwiększenia planu wydatków na zapłatę za zagospodarowanie odpadów). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 333.400 zł planuje się przeznaczyć na: 
- wydatki związane z zarzadzaniem i administrowaniem mieniem komunalnym (64.000 zł), 
- wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (5.000 zł), 
- wydatki związane z kosztami postepowania sądowego (8.000 zł), 
- wydatkami związanymi z brakami na wynagrodzeniach i wydatkach bieżących 
w szkołach ( 80.900 zł ), 
- wydatkami związanymi z brakami w placówkach przedszkolnych (15.000 zł), 
- wydatkami związanymi z Mikołajem w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (środki pochodzą 
z darowizny- 500 zł), 
- gospodarką odpadami (150.000 zł), 
- wydatki związane z bezdomnością zwierząt (10.000 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 299.542,65 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie: 
- wydatków sołectwa Mikolin (3.942,65 zł), 
- wydatków sołectwa Borkowice (środki dotyczą nagrody – 1.400 zł przeznaczone na budowę altany), 
- środki sołectwa Błażejowice (2.500 zł), 
- planu związanego z obsługa długu ( odsetki od kredytów (70.900 zł), 
- wydatków w zakresie oświaty (147.100 zł) 
- wydatków w zakresie planu dot. świetlic szkolnych (8.000zł), 
- zmniejszenia planu w zakresie wspierania rodziny (3.700 zł), 
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- zmniejszenia planu w zakresie wydatków Świetlicy Terapeutycznej finansowanej z 
rozdz. 85510 (wydatki pokryte z opłaty alkoholowej – 22.000 zł), 
- wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego (40.000 zł) 
z przeznaczeniem na: 
- wydatki związane z remontami dróg (40.000 zł), 
- wydatkami sołectwa Borkowice (1.400 zł), 
- wydatkami sołectwa Mikolin (3.942,65 zł), 
- wydatkami sołectwa Błażejowice (2.500 zł), 
- wydatkami Biura Usł.ug Wspólnych (6.300 zł), 
- wydatkami związanymi z oświatą i wychowaniem (239.200 zł), 
- wydatkami związanymi z zabezpieczeniem planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
pracownika , który odchodzi na emeryturę w Ośrodku Pomocy Społecznej (3.700 zł), 
- wydatkami w zakresie Świetlic szkolnych (2.500 zł). 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem o wydatki związane z kosztami postępowania sądowego 
w kwocie 8 tys. zł. 
 
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi. 
 
Radny Robert Laszuk podzielił się konkluzją  na temat działania Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a mia-
nowicie jego życzeniem było by, aby Rząd wykonywał działania do których zobowiązuje go konstytucja. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem nawiązującym do wniosku Pani Sołtys z Ptakowic, a 
mianowicie, czy środki z funduszu sołeckiego przechodzą na następny rok. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła zasady rozliczania funduszu sołeckiego. 
 
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/109/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 25 do  protokołu. 
 
Do pkt 14 

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.; (15:17) 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 26  do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat ten był zdjęty z porządku obrad poprzedniej sesji z uwagi 
na brak możliwości odniesienia się Burmistrza do zarzutów w niej zawartych. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głos Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że przygotował stanowisko do projektu uchwały Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi Sołectwa Chróścina na działania Burmistrza Lewina Brze-
skiego, które przedstawił i  w którym prosi o uznanie skargi za bezzasadną. 
Stanowisko Burmistrza Lewina Brzeskiego do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że stanowisko było przedstawiane na komisjach i poprosił o stano-
wiska komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Łukasz Bacajewski poinformował, 
że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z przedstawionym stanowiskiem i  nie wyra-
ziła opinii w tej kwestii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk poinformował, że Komisja Rozwoju Go-
spodarczego odniosła się do przedstawionego projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz  
Stanowiskiem Burmistrza do projektu uchwały  zajmując stanowisko , w którym wnosi za uznanie skargi 
za bezzasadną (w przeprowadzonym głosowaniu w składzie 6 radnych- 5 głs. „za”, 1 głs. „wstrzymujący 
się”). 
Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady  poinformował, że stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego jest jednocześnie 
wnioskiem do Rady Miejskiej o przygotowanie projektu uchwały, w którym skarga Sołectwa Chróścina 
zostanie uznana za bezzasadną. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne wniosek nad przyjęciem sta-
nowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    11     głs. „za”  przy 2 głs. „wstrzymujących się” przyjęła 
wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 
Uwaga: Radny Łukasz Bacajewski opuścił obrady sesji. Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 
 
Uwaga: Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę na przygotowanie projektu uchwały uzna-
jącego skargę za bezzasadną. 
 
Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji informując, że został opracowany nowy projekt uchwały w 
którym Rada Miejska uznaje skargę Sołectwa Chróścina na działania Burmistrza Lewina Brzeskiego za 
bezzasadną, który odczytał i poddał pod głosowanie imienne. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności  12     radnych  –   10     głs. „za” przy 2 głs. „wstrzymujących się”  podjęła 
uchwałę Nr  XVI/110/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 30 do  protokołu. 
 
Do pkt  15 
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji: (15:58) 
 
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   16  
Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. (16:01) 
 
Nie zgłoszono. 
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Do pkt 17 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. (16:02) 
 
Radna Ilona Gwizdak złożyła podziękowanie dla Pani Joannie Mokrzan Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska za pomoc i cierpliwość w wypełnianiu wniosków o 
wymianę piecy. 
 
Do pkt   18 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 16:03  za-
mknął obrady  XVI  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska  
 
  

  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
  

     Ilona Gwizdak          Waldemar Włodek 


