
 
  PROTOKÓŁ  NR  XVIII/2019  

 
z   XVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  17 grudnia  2019 r. w saIi Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim na ul. Zamkowej 3 
         
Rozpoczęto sesję (14:05) 
         
Otwierając obrady XVII 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, Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, 

 Radną Powiatu Arlettę Kostrzewa, 

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

 Pan Łukasz Szczygielski – Firma „IEM” 

 Pan Andrzej Kostrzewa - Prezes Oświatowo- Kulturowego Stowarzyszenia „Civitas Loviensis” w          
Lewinie Brzeskim 

 
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   14   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      (14:07) 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wnioski o wprowadzenie do porządku dodatko-
wych projektów uchwał: 

1) Wniosek z 11 grudnia 2019r. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spra-
wie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 
2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski. 

 
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) 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgło-
szony wniosek. 
 
 



 

 

2 

 
2) Wniosek  z 17 grudnia 2019r. o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał o zmia-

nie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019rok oraz projekt uchwały w spra-
wie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Lewinie Brzeskim i połączenia go z 
Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim  

 
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 14 radnych – 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgło-
szony 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- przedstawienie dwóch wniosków o wprowadzenie zmian 

do 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 sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia    12  listo-

pada  2019r. do dnia 03 grudnia 2019r. ; 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu gminy  na 2020r. : 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza,  
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu, 
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej, 

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
3) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Lewin Brzeski za po-

mocą innego instrumentu płatniczego; 
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok; 
5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok; 
6) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020; 
7) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2019/2020; 
8) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu; 
9) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; 
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 

–     utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu; 
11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 

– utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownic-
twa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 
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12) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ptakowice; 
13) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sarny Małe; 
14) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona; 
15) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzelniki; 
16) rocznego planu kontroli na 2020 rok; 
17) zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020r.; 
18) w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 

2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski; 

19) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
20) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Lewinie Brzeskim i połączenia go 

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim. 
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 : (14:15) 
 
Radna Ilona Gwizdak wnosi o: 
-  doraźny remont drogi powiatowej w Borkowicach, 
-   bieżące porządkowanie drogi w Borkowicach zabrudzonej przez ciężki sprzęt błotem. 
 
Radny Antoni Rak wnosi o: 
- naprawę lampy oświetleniowej przy wjeździe na osiedle Mickiewicza- ul. Marzanny w Lewinie Brze-
skim, 
- zamontowanie progów zwalniających na ul. Marzanny w Lewinie Brzeskim, 
- uporządkowanie terenów zielonych po budowie kanalizacji na osiedlu ul. Marzanny i Mickiewicza w 
Lewinie Brzeskim. 
 
Radny Władysław Górka podziękował za pomoc w organizacji zabawy mikołajkowej dla dzieci z Ró-
żyny, Leśniczówki, Wronowa i Buszyc a także podziękował za pozytywne rozpatrzenie interpelacji, 
która dotyczyła godzin otwarcia ośrodka zdrowia w Skorogoszczy. 
 
Radny Łukasz Bacajewski wnosi o: 
- uzupełnienie oświetlenia przy końcu ul. Kwiatowej przy posesji Nr 9 w Łosiowie. 
 
Radny Roman Pudło wnosi o: 
-  uniemożliwienie objazdów drugiej „szykany” licząc od mostu na rzece Nysie na ul. Nysańskiej w kie-
runku kąpieliska np. poprzez zamontowanie słupków po obydwu stronach a także załatanie ubytków 
krawędzi drogi. 
 
Radny Waldemar Włodek wnosi o interwencję w sprawie  nielegalnego pozbywania się odpadów wie-
logabarytowych oraz gruzu na ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim. 
 
Do pkt  5 (14:17) 
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  zgłosili  następujące wnioski  i zapytania. 
Sołctys Sołectwa Golczowice Pani Weronika Niemczyk podziękowała Radnej  z Powiatu Brzeskiego za   
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zaangażowanie i wsparcie finansowej ze strony powiatu przy remoncie zabytkowej  dzwonnicy w Gol-
czowicach oraz zwróciła się z prośbą o dalsze wsparcie w trzecim etapie realizacji tego remontu. 
 
Sołtys Sołectwa Ptakowice Pani Barbara Pajor podziękowała za zamontowanie oświetlenia przy przy-
stanku autobusowym. 
 
Do pkt  6 (14:31) 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;   
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek udzielił głosu Panu Andrzejowi Kostrzewa Prezes Oświatowo- 
Kulturowego Stowarzyszenia „Civitas Loviensis” w Lewinie Brzeskim, który poinformował, iż udało się 
pozyskać środki z Brzesko- Oławskiej Wsi Historycznej, na sporządzenie  dziewięciu tablic informacyj-
nych o zabytkach przy obiektach na terenie gminy Lewin Brzeski – w Różynie, Przeczy, Strzelnikach, Bu-
szycach, Skorogoszczy, Łosiowie i Lewinie Brzeskim. Informacje umieszczone na tablicach są w języku 
polskim, angielskim i niemieckim. Z Brzesko- Oławskiej Wsi Historycznej udało się pozyskać 12 tys. zł i 
około 3 tys. zł wkładu własnego Stowarzyszenia. Pan Andrzej Kostrzewa poinformował również, że zo-
stała sporządzona broszurka, gdzie jest informacja o wszystkich tablicach oraz, która została rozdana 
na sesji. 
 
Przewodniczący Rady przywitał specjalnie zaproszonego gościa Pana Łukasza Szczygielskiego prezesa 
firmy „IEM” , który postanowił sprezentować kamerę termowizyjną dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Pan Łukasz Szczygielski wręczył przedstawicielom OSP wspominaną kamerę. Burmistrz oraz przedstawi-
ciele OSP podziękowali za gest w stronę strażaków. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił pisma: 
 
- od Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania nad-
zorczego wobec uchwały Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 
2019 r. o zasadach sprawiania pochówku. 
 
- analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników urzędu. 
 
- z Urzędu Skarbowego w Brzegu Nr 1602-SKA.4006.31.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie 
analizy oświadczeń majątkowych ze stanem na 31.12.2018r. i o nieprawidłowościach stwierdzonych w 
oświadczeniach majątkowych. 
 
-od Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu Nr 1609-SKA-2.4006.29.2019 z dnia 29 października 
2019r. w sprawie stwierdzenia nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym. 
 
- pismo oznaczone jako petycja z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejsco-
wego. Przewodniczący Rady odczytał opinię Radcy Prawnego z której wynika, iż brak jest korelacji pi-
sma z zadaniami gminy z zakresu administracji publicznej, proponuję pismo zostawić bez rozpatrzenia 
ograniczając się do wpływu pisma. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał radnym, aby pousuwali zbędną pocztę ze swoich skrzynek mailo-
wych. 
 
Do pkt  7 (14:40) 
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego: 
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Radna Powiatu Brzeskiego poinformowała o zbliżającej się sesji Rady Powiatu, na której będzie uchwa-
lany budżet na 2020r. Poinformowała o sytuacji finansowej powiatu i jakie są zaplanowane inwestycje 
na 2020r. 
  
Radni zwracali się z zapytaniami do radnych Powiatu Brzeskiego, na które radna udzielała odpowiedzi. 
 
Do pkt  8 (14:42) 
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 9 listopada 2019 r. 
do dnia 3 grudnia 2019 r. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  6 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 
Stanowiska przedstawili Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego  Radny Robert Laszuk i 
Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
 
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  5 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    14     radnych –   jednogłośnie     14     głs. „za”  przyjęła  sprawozdanie. 
 
Wyniki Głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Do pkt   9 (15:00) 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 
 

 uchwalenia budżetu gminy  na 2020r. 
 
lit.  a 

Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu  gminy na 2020  rok  Przewodniczący Rady Wal-
demar Włodek  zwrócił się z zapytaniem, czy są autopoprawki do projektu budżetu. 
Projekt uchwały w  stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono autopoprawek do projektu budżetu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu 
gminy  na 2020 rok. 
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lit.  b 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regional-

nej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2020  rok. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska  odczytała  Uchwałę  Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Opolu  Nr  537/2019   z dnia  10  grudnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym projek-
cie  uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski  na 2020r., który  został zaopiniowany  pozytywnie.  
Uchwały  RIO stanowią  załącznik  Nr 11 i 12  do protokołu. 
 
lit.  c     
 Przewodniczący Waldemar Włodek  zwrócił się do Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospo-
darczego  o przedstawienie  stanowiska do projektu  budżetu gminy na 2020r. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji do 
projektu budżetu na 2020 rok wypracowane na posiedzeniu w dniu  3  grudnia 2019 r. następującej  
treści: „Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19  
listopada 2019r.  w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz opinii własnej 
podjętej na posiedzeniu w dniu   20  listopada 2019r. na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Nr 
XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu  obradując na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019r. zaopiniowała pozytywnie pro-
jekt budżetu gminy na 2020 rok . 

Pomimo, że Komisja wydała opinię pozytywną to wyraża głębokie zaniepokojenie z tytułu pla-
nowanej realizacji budżetu po stronie dochodów w stosunku do planowanego wykonania budżetu w 
związku ze znacznym zwiększeniem wydatków w 2020 roku: 

-w oświacie i wychowaniu na wynagrodzenia i pochodne; 
- w administracji w Urzędzie na wynagrodzenia i pochodne; 

oraz niewystarczające środki na realizację zadania upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki 
nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych a także braku środków 
finansowych na remonty dróg w gminie. 
 
Stanowisko stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
lit.  d 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do 
stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia 3 grudnia 2019r. przychylam się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego tak, aby pozyskane  
 
środki finansowe w roku budżetowym 2020 w pierwszej kolejności przeznaczyć na uzupełnienie środ-
ków w w/w wniosku. 
 
lit.  e 
 
Brak uwag i zapytań do przedstawionego projektu budżetu na 2020r. 
 
lit.  f 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  poddał pod głosowanie imienne przedstawiony pro-
jekt budżetu na 2020 rok. 
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Rada Miejska w obecności     14     radnych –  jednogłośnie  14  głs. „za”, podjęła uchwałę Nr  
XVII/110/2019   w powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 14 do protokołu. 
 
ppkt  2 (15:08) 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;  
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  15 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Skarbnik Gminy  odczytała Uchwałę Nr  539/2019  z dnia  10   grudnia 2019r. Składu Orzekającego  Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana pozytywnie. 
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Stanowisko Komisji  Rozwoju Gospodarczego oraz  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  podjęte posiedze-
niu  w dniu  20 listopada 2019r. – Komisje zaopiniowały pozytywnie  jednogłośnie projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Stanowiska  Komisji  stanowią  załączniki  Nr 19 i 20 do protokołu. 
 
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi. 
 
Uwaga: Nastąpiła zmiana kworum (15:03) Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 
 Sesję opuścił Radny  Łukasz Bacajewski 
 
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 
XVII/111/2019 w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do protokołu. 
 
Burmistrz Artur Kotara  podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie  budżetu  gminy na 2020 rok wraz 
z wieloletnią prognoza finansową. Powiedział, że budżet jest dostosowany do optymalnej sytuacji jaka 
jest w gminie oraz poinformował  o planach jakie będą realizowane. Podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie budżetu i życzył dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym roku. 
 
ppkt  3 (15:10) 

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Lewin Brzeski za pomocą 
innego instrumentu płatniczego; 
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  5    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 
projekt uchwały. 
 
Rada Miejska w obecności  14     radnych  –    jednogłośnie 14     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XVII/112/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 23 do  protokołu. 
 
ppkt  4    (15:12) 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 24  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  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XVII/113/2019  w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 25 do  protokołu. 
 
ppkt  5 (15:13) 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 26  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/114/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 27 do  protokołu. 
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ppkt  6 (15:15) 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 28  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XV/115/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 29 do  protokołu. 
 
ppkt  7 (15:16) 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2019/2020;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 30  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/116/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 31 do  protokołu. 
 
ppkt  8 (15:18) 

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 32  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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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  
XVII/117/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 33 do  protokołu.  
 
ppkt  9 (15:19) 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 34  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/118/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 35 do  protokołu. 
 
ppkt  10  (15:21) 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 36  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/119/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 37 do  protokołu. 
 
ppkt  11  (15:23) 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;  
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Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 38  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/120/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 39 do protokołu. 
 
ppkt  12  (15:26) 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ptakowice;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 40 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Zastępcą Burmistrza Lewina Brzeskiego w imieniu Rady 
Miejskiej i Urzędu wręczyli podziękowanie Pani Barbarze Pajor za pracę wykonywaną na rzecz społecz-
ności 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  
XVII/121/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 41 do  protokołu. 
 
ppkt  13  (15:31) 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sarny Małe;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 42 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    głs. „za”  
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-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Pani Sołtys Sołectwa Sarny Małe Danuta Daszkiewicz odczytała sprawozdanie z działalności. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Zastępcą Burmistrza Lewina Brzeskiego w imieniu Rady 
Miejskiej i Urzędu wręczyli podziękowanie Pani Danucie Daszkiewicz 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  
XVII/122/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 43 do  protokołu. 
 
ppkt  14  (15:32) 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 44 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/123/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 45 do  protokołu. 
 
ppkt  15  (15:35) 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzelniki;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 46 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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. 
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Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XVII/124/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 47 do  protokołu. 
 
ppkt  16  (15:39) 

rocznego planu kontroli na 2020 rok;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 48 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/125/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 49 do  protokołu. 
 
ppkt  17  (15:40) 

zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020r.;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 50 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  5    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  
XVII/126/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 51 do  protokołu. 
 
ppkt  18  (15:47) 

zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r. w 
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki ta-
kiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 52 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  5    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyliczenia kwoty ryczałtowej. 
 
Burmistrz poinformował, że wyliczona kwota wynika z ustawy. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego na dwóch komisjach zajmo-
wała się tematem gospodarki komunalnej i przedłożony projekt uchwały również był tematem komisji. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, iż taka niska kwota grozi patologią pod tytułem, iż wiele domostw 
będzie chciało przekształcić się jako domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele re-
kreacyjne. 
 
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  XVII/127/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 53 do  protokołu. 
 
ppkt  19 (15:54) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 54 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska informując, że: 
I. Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 277.600 zł następuje w związku z: 
- wykonaniem dochodów z tyt. dzierżawy składników majątkowych (2.800 zł), 
- wykonaniem dochodów z tyt. w zakresie gospodarki mieszkaniowej (26.500 zł), 
- zwiększeniem planu z tyt. wpływu z lokalnych opłat pobieranych na podstawie 
odrębnych ustaw (14.000 zł), 
- wykonaniem dochodów w zakresie podatku od nieruchomości (32.000 zł), 
- zwiększeniem wpływów z tyt. podatki rolnego (71.300 zł), 
- wpływu z podatku od środków transportowych (12.100 zł), 
- wpływu z tyt. kosztów upomnień (4.900 zł), 
- wpływu z tyt. opłaty skarbowej (2.600 zł) 
- wpływu z różnych opłat (1.000 zł), 
- wpływu z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych (50.513 zł), 
- otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów w zakresie zwiększenia 
części subwencji oświatowej w związku z wypłatą odpraw dla zwalnianych 
nauczycieli -wniosek na dofinansowanie na kwotę 20.898 zł, (kwota otrzymana 3.045 zł), 
- otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (Pismo ST3.4751.8.2019 z 
dnia11 grudnia 2019r. kwota otrzymania – 56.842 zł ). 
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II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 277.600 zł planuje się przeznaczyć na: 
- wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami bieżącymi w Urzędzie Miejskim (65.000zł), 
- wydatkami związanymi z promocją (8.000 zł ), 
- wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (9.600 zł), 
- wydatkami związanymi z pobytem naszych dzieci w przedszkolach na terenie 
innej gminy (25.000 zł) , 
- gospodarką odpadami ( 150.000 zł ), 
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na akcję ,,ZIMA’’ (20.000 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 105.138,57 zł dotyczy przeniesień w zakresie: 
- opieki społecznej i rodziny (96.200 zł – pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim), 
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (8.938,57 zł) 
 
Uwaga: Nastąpiła zmiana kworum (15:50) Ilość radnych obecnych na sali obrad wynosi 12 osób. 
 Sesję opuścił Radny Władysław Górka. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wydatków związanych z promocją w kwo-
cie 8.000 zł oraz wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 9.600 zł,  poprosiła o 
więcej szczegółów. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym zostaną przeka-
zane na Ochotnicze Straże Pożarne m.in. na zakup paliwa oraz inne wydatki z tym związane a wydatki 
związane z  promocją chcielibyśmy zabezpieczyć, aby zostały środki na różnego rodzaju zobowiązania.  
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wydatków w kwocie 150 tys. zł. na gospo-
darkę odpadami komunalnymi, gdyż z wcześniejszych zapewnień wynikało, iż gmina nie może dopłacać 
do gospodarki odpadami. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała , iż do tej pory Rząd i Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu stały na 
stanowisku, że gospodarka odpadami komunalnymi powinna się samo finansować, ale niestety jest 
faktura z Zarządu Mienia Komunalnego do zapłacenia i należy ją zapłacić, gdyż w przeciwnym razie bę-
dzie zobowiązanie wymagane co może skutkować tym,  że Skarbnik i Burmistrz mogą zostać ukarani 
przez Regionalną Izbą Obrachunkową. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  12     radnych  –    jednogłośnie 12     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XVII/128/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 55 do  protokołu. 
 
ppkt  20 (16:00) 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Lewinie Brzeskim i połączenia go z 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim;  
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 56 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 57 do protokołu. 
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 58 do protokołu. 
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Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że działania zmierza-
jące w kierunku utworzenia „Klubu Senior+” w Lewinie Brzeskim będą wpisane w politykę Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Brzeski na lata 2020-2030 , która obecnie jest opra-
cowywana w Gminie Lewin Brzeski. 
Celem podjętej uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z 
oferty na rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej m. in. usługi w za-
kresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od po-
trzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Celem placówki jest tworzenie warunków i możliwości dla 
aktywnego starzenia się seniorów w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, nieza-
leżnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. 
Utworzenie Dziennego „Klubu Senior+” w Lewinie Brzeskim jest uzasadnione względami społecznymi 
oraz artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu miasta i gminy. Placówka mieścić się będzie w 
Domu Kultury w odnowionym i wyposażonym pomieszczeniu budynku przy ul. Rynek 14, dla 20 osób w 
wieku powyżej 60 roku życia/ nieaktywnych zawodowo/. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym  liczby osób, które mogą przystąpić do 
„Klubu Senior+”, co będzie w przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów. 
 
Burmistrz poinformował, że w umowie i wytycznych Ministerstwa oraz Wojewody jest ograniczona 
liczba 20 osób. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem czy osoby z całej Gminy mogą zgłaszać się do klubu. 
 
Burmistrz poinformował, że do klubu mogą zgłaszać się mieszkańcy całej gminy. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jak będzie wyglądał nabór do „Klubu Senior+”  i jakie 
będą kryteria naboru. 
 
Burmistrz poinformował, że osoby chcące zgłosić się do klubu muszą być po prostu w odpowiednim 
wieku i być mieszkańcem Gminy Lewin Brzeski. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy pomieszczenie będzie udostępniane przez Dom Kul-
tury za darmo. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik MGOPS Pani Alicja Cieślik, informując , że będzie to zależało od przy-
znanej dotacji. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jak długo będzie trwał ten projekt. 
 
Burmistrz poinformował, że cały 2020 rok. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem ile wynosi kwota 
dotacji. 
 
Burmistrz poinformował, że jest to kwota 200 zł na osobę. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
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Rada Miejska w obecności  12   radnych  –    jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XVII/129/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 57 do  protokołu 
 
Do pkt  10(15:58) 
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji:  
 
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 (16:01) 
Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
Radny Stanisław Piszczek podziękował za usuniecie usterek po budowie kanalizacji, a także zwrócił się z 
zapytaniem jak będzie wyglądała „akcja zima” oraz czy przed świętami będą usunięte gabaryty w miej-
scowości Przecza. 
 
Burmistrz poinformował, że przesuną się termin wywozu gabarytów i wyjaśnił jaki był tego powód i 
będą sukcesywnie do świąt wywożone,  natomiast jeśli chodzi o akcję zima będzie to robione   
wzorem lat poprzednich. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem do Radnej Powiatu Arletty Kostrzewy dotyczącym likwida-
cji Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
Radna Powiatu Arletta Kostrzewa poinformowała, że Powiat Brzeski jest niestety zmuszony do ciecia 
kosztów i poinformowała na czym polega praca ZDP i ile kosztuje jej utrzymanie  oraz jak to będzie wy-
glądało w przyszłości. Radna zaapelowała do mieszkańców, aby tworzyli stowarzyszenia, które mogą 
aplikować o różnego rodzaju środki. 
 
Do pkt 12 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. (16:02) 
 
Burmistrz oraz Przewodniczący Rady w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz 
Nowym Rokiem złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym na sesji i mieszkańcom Gminy Lewin 
Brzeski. 
 
Do pkt   13 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 16:03  za-
mknął obrady  XVII  sesji Rady Miejskiej. 
Protokółowała : M .Kowalska  

 
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     

 /-/    Ilona Gwizdak               /-/  Waldemar Włodek 


