
 
  PROTOKÓŁ  NR  XXI/2020  

 
z   XXI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  odbytej w dniu 09 kwietnia  2020 r. w saIi Publicznej 

Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim na ul. Zamkowej 3 
         
Rozpoczęto sesję (13:10) 
         
Otwierając obrady XXI sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Włodek   powitał: 

 Burmistrza Artura Kotarę, 

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego, 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską, 

 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Radnych. 
 
Do pkt 2 (13:21) 
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. 
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. Nieobecni na sesji – radny Jacek Kieroński, radny Łukasz 
Bacajewski. Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości  stanowią załączniki Nr 1,2 do protokołu. 
 
Do pkt 3      (13:21) 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia  07 kwietnia 
2020r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał w sprawie : 

1) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu; 

2) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z.o.o. 
 
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. (13:21). 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony 
wniosek. 
 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :  
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 sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 04 grudnia  2019r. do 
dnia 30 marca 2020r. 

9. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady. 
10.  Zapoznanie się z informacją nt. : 

1) osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2019 roku oraz o średniej strukturze zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 

2)  wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego  
       Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki  
       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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1) pozbawienia statusu pomnika przyrody ożywionej; 
2) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
    na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2020 rok”; 

3) uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski na  
    lata 2019-2032”; 

4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  
    właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  
    za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6) zmiany uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 stycznia 2020r.  
    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  
    wysokości stawki tej opłaty. 

7) przedłużenia ulicy „Piasta Kołodzieja” w Lewinie Brzeskim; 
8) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Golczowice; 
9) zmiany uchwały Nr VII/51/2019 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany  
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą  
    Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki; 

10) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie  
       Brzeskim za rok 2019; 

11) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienie 
       potrzeb związanych z realizacją zadania; 

12) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy; 
13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych na 2020 rok; 

14) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego  
        Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu; 
15) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z.o.o.; 
16) o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
18)  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020 rok. 

12.  Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 

13. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14.  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 

15.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
Radny Roman Pudło zaproponował nie odczytywać treść poszczególnych projektów uchwał, z uwagi na  ich dużą 
ilość, bez odczytywania  poddać pod głosowanie. 
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań - przyjęli propozycję przez aklamację. 
 
Do pkt   4 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania : (13:23) 
 
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi o: rozważenia możliwości zamknięcia cmentarzy w naszej gminie. 
Jeżeli mają pozostać ogólnie dostępne,   należałoby sporządzić i wywiesić przy wejściach na cmentarz informację 
na przykład że odwiedziny grobów swoich bliskich jest dozwolone w celu zapalenia zniczy, zmówienia krótkiej 
modlitwy, podlania kwiatów itp. pod warunkiem zachowania odpowiednich odległości pomiędzy osobami i ilości  
 
osób w jednym miejscu obok siebie zgodnie z obowiązującymi przepisami o stanie epidemii. Osoby przebywające 
na cmentarzu w celu odwiedzin grobów swoich bliskich, zostali ukarani mandatami karnymi przez policję. 
 
Radna Ilona Gwizdak z Borkowic wnosi o: nieodpłatne  przekazanie mieszkańcom gminy maseczek ochronnych.  
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Poinformowała, że również w m. Skorogoszcz osoby przebywające na cmentarzu zostały ukarane mandatami.  
 
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi o: uruchomienie bankomatu przy filii Banku Spółdzielczego Grodków 
– Łosiów na terenie  Skorogoszczy. 
 
Radny Władysław Górka poinformował, że w tej sprawie już interweniował, okazało się że bankomat 
zamontowany w Skorogoszczy nie spełnia odpowiednich wymogów, dlatego też nie może być uruchomiony. 
 
Do pkt  5 (13:27) 

Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
 

W związku z epidemią koronawirusa Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi nie uczestniczyli  
w posiedzeniu obrad sesji. 
 
Do pkt  6 (13:27) 
 
Przewodniczący Rady przedstawił  korespondencję, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak : 
 

 pismo od Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego  z dnia 7 kwietnia 2020r. przesłane z inicjatywy radnej  
Rady Powiatu Brzeskiego Pani Moniki Jurek  oraz grupy 16 radnych, którzy postanowili wspomóc finansowo 
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu dobrowolną składką w celu zakupu niezbędnego wyposażenia na rzecz 
walki z koronawirusem. Apelują o włączenie się do akcji i wsparcie szpitala, 
Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 

 od Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Nr  
OPS.0514.430.2020.AC z dnia 06 marca 2020r. (skierowane do Wojewody Opolskiego)  informujące o podjętych 
działaniach wynikających z przeprowadzonej kontroli kompleksowej mających na celu wyeliminowanie 
wskazanych uchybień i nieprawidłowości przy realizacji zadań wynikający  z ustawy o pomocy społecznej,  
Pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu, 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 

 od Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26.03.2020r. ( skierowane do Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej w Warszawie) oświadczenia, iż w związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronawirusa  
i powodowaną przez niego chorobą COVID- 19 i obowiązującymi ograniczeniami  wynikającymi z wprowadzonego 
Stanu Epidemii nie ma możliwości należytego przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów w sposób 
bezpieczny na urząd Prezydenta RP w dniu 10 maja br.  
Pismo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 

 z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu  Nr O.OP.I.4111.39.B.94-2.2029.ap z dnia 
12.02.2020r. dot. stanowiska do uchwały Nr XIV/94/2029 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24.09.2019r. 
w sprawie stanowiska wobec planowanego przebiegu obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 popierającej 
uchwałę Nr VII/69/19 Rady Powiatu Brzeskiego oraz toczącej się w tej sprawie korespondencji, 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 

 od Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 23 marca 2020r. (ksero)  w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem, 
Pismo (ksero) stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
Radni w powyższej sprawie nie zajęli stanowiska. 
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 z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr NA.I - 4210-7-26/2020 z dnia 9 marca 2020r. dot. uchwały Nr 
XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na  
terenie Gminy Lewin Brzeski –  RIO orzekło nieważność § 6 w załączniku do niniejszej uchwały, 
 
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o terminie składania przez radnych oświadczeń 
majątkowych za 2019 rok. 

 
Do pkt  7 (13:34) 

Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego. 
 
W związku z epidemią koronawirusa Radni Powiatu Brzeskiego nie uczestniczyli w obradach sesji. 
 
Do pkt  8  (13:34) 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 04 grudnia 2019 r. 
do dnia 30 marca 2020r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  8 do  protokołu. 
 
Zapytania  i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na brak szczegółowej informacji o położeniu nieruchomości działki nr 772/2  
o pow. 0,0474 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Jest tylko napisane, że jest 
położona przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Już kilkakrotnie zwracał na to uwagę.  
 
Kierownik Wydziału RN Pani Wioletta Kruk – Jaromin z upoważnienia Burmistrza wyjaśniła szczegółowo położenie 
działki. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania (13:38). 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”  przyjęła sprawozdanie za w/w okres. 
 
Wykazy głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Do pkt  9 (13:39) 
Sprawozdania z działalności stałych Komisji: 

1) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim od początku kadencji i za 2019 rok. 
         Sprawozdanie stanowi załącznik Nr  10 do niniejszego protokołu. 
 

2) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim za 2019 rok. 
         Sprawozdanie stanowi załącznik Nr  11 do niniejszego protokołu 
 

3) Komisji Rozwoju Gospodarczego od początku kadencji i za 2019 rok. 
        Sprawozdanie stanowi załącznik Nr  12 do niniejszego protokołu 
 

4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim od początku kadencji i za 2019 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr  13 do niniejszego protokołu 
 

Do przedłożonych sprawozdań nie zgłoszono zapytań i uwag. 
 
Do pkt  10 (13:39) 
 
Zapoznanie się z informacją nt. :  

1)  osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2019 roku oraz o średniej strukturze zatrudnienia 
         nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego (13:39); 
         Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
         Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc uwag. 
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2) wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (13:40) . 

       Informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
       Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc uwag. 

 
Do pkt 11 (13:42) 

Przystąpiono do podjęcia uchwał: 
 
ppkt  1 (13:42)  

pozbawienia statusu pomnika przyrody ożywionej; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244, poz. 2340), zgodnie z którym zniesienia formy ochrony 
przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości 
przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji 
inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 
Pomnik przyrody – Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie pnia 318 cm ustanowiony został Uchwałą 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XVII/149/2004 z dnia 03.09.2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 
ożywionej. Drzewo przewidziane do usunięcia znajduje się na terenie będącym własnością Gminy Lewin Brzeski 
(działka oznaczona nr 460/1 ark.m. 3 obręb Łosiów – działka powstała z podziału działki nr 460). 
Na podstawie opracowanej opinii dendrologicznej stwierdzono, że stan zdrowotny drzewa jest zły. Drzewo zostało 
posadzone ponad 140 lat temu, daleko od drogi i obecnie znajduje się blisko nawierzchni utwardzonej. Budowa 
parkingu niezbędnego dla mieszkańców, spowodowała że zmniejszyła się dostępność wody opadowej o ok. 1/5 
dla systemu korzeniowego, a także do oddychania. 
Inwentaryzowane drzewo znajduje się w stadium starości, tj. dla lip wieku powyżej 120 lat. Drzewo posiada posusz 
gruby, średni i drobny, a także złamane i przycięte konary. Duże przestrzenie w koronie drzewa zajmuje jemioła. 
Od strony boiska widoczne mocno zaschnięte konary w ilości 2/3 części tej strony drzewa oraz nieulistnione 
gałęzie. Stan zdrowotny drzewa jest niezadawalający. Drzewo posiada znaczne spróchnienia drewna i osłabioną  
konstrukcję. Osłabione konary łatwo ulegały złamaniom przez wiatr, co w efekcie doprowadziło do deformacji 
korony drzewa. 

Ponadto drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu i istnieje duże prawdopodobieństwo upadku 
gałęzi lub konarów, a także upadku drzewa, wiąże się to z dużym zagrożeniem bezpieczeństwa dla mieszkańców 
korzystających z boiska sportowego oraz przyległego parkingu (szczególnie w związku z możliwymi do 
przewidzenia zjawiskami atmosferycznymi). 

Aktualnie korona drzewa jest o 40% mniejsza niż w 2004 r. i zanosi się na dalsze jej pomniejszenie. Drzewo 
z dużą ilością suchych konarów i opanowane przez jemiołę, trudno jest utrzymać w atrakcyjnej formie, jego 
wartość przyrodnicza radykalnie spadła.  Oddziaływanie na psychikę i wrażenia przy kontakcie z drzewem są 
obojętne bądź ujemne. 

Biorąc pod uwagę powyższe,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz uzyskania zezwolenia na 
usunięcie lipy, podjęcie przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 
przyrody z ww. drzewa jest uzasadnione. 

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że również w Skorogoszczy jest drzewo, które należy pozbawić statusu 
pomnika przyrody ożywionej. Zapytał dlaczego nie zostało ujęte. 
 
Kierownik Wydziału GK Pani Joanna Mokrzan z upoważnienia Burmistrza wyjaśniła, że każdy gatunek drzewa – 
pomnik przyrody jest pozbawiony statutu odrębną uchwałą, czyli tak jak wcześniej odrębną uchwałą uznane za 
pomnik przyrody ożywionej.  
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. .(13:43) 
 
Rada Miejska w obecności   13   radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/150/2020  
w powyższej sprawie 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 17 do protokołu. 
 
ppkt 2 (13:44) 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lewin Brzeski na 2020 rok”; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Lewin Brzeski na 2020  rok” jest obligatoryjnym zadaniem gminy i wynika z zapisów ustawy o ochronie 
zwierząt. Zgodnie z treścią art. 11a. ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. 122 t.j.) do przyjęcia uchwały 
upoważniona jest rada gminy. 
Program powinien obligatoryjnie określać sposoby:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Lewin Brzeski” zgodnie z wymogiem art. 11a. ust. 7 został przedstawiony do zaopiniowania Fundacji Mali 

Bracia, Fundacji Azyl Nadziei, Fundacji S.O.S. dla zwierząt, Brzeskiemu Towarzystwu Miłośników Zwierząt, Fundacji 

Fioletowy Pies, Stowarzyszeniu Pomocy Bezdomnym i Porzuconym Zwierzętom - Oczami Zwierząt, Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Brzegu oraz Zarządowi Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu oraz został 

poddany konsultacjom społecznym. 

 

Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (13:45) 
 
Rada Miejska w obecności   13   radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/151/2020  
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do protokołu. 
 
ppkt  3 (13:45) 
uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2032” 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr 20  do protokołu. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
 
Obowiązek opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski na 
lata 2019-2032” na poziomie gminnym, wynika z zapisów "Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-
2032” przyjętego Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dn. 15 marca 2010r. Zgodnie z obowiązującym Krajowym  
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Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zadaniem własnym gminy jest zorganizowanie 
usuwania wyrobów zawierających azbest.  
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2032” został 
opracowany w celu realizacji i koordynacji zadań „Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032” na szczeblu lokalnym. Jest to więc dokument strategiczny przy likwidacji wyrobów zawierających azbest na 
poziomie gminnym. Celem opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Lewin Brzeski na lata 2019-2032” jest stworzenie mechanizmu działań systemowych w zakresie skutecznej 
likwidacji szkodliwych oddziaływań azbestu na zdrowie człowieka i środowisko lokalne Gminy Lewin Brzeski. 
 
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (13:47) 
 
Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/152/2020 
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do  protokołu. 
 
ppkt  4 (13:49) 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 22  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579 opublikowana została nowelizacja ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian 
w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Przepisy znowelizowanej ustawy wchodzą w życie  
z dniem 6 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, dla których określono odrębne terminy wejścia 
w życie. 
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin 
Brzeski stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 1 pkt 5) ustawy nowelizującej, o której mowa powyżej, 
tj. „Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie ust. 1 w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.” 
Istnieje zatem potrzeba dostosowania, zaktualizowania zapisów obowiązującego Regulaminu do zmienionego 
stanu prawnego, w terminie do 6 września 2020 r. 
Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały: 

1. Zaktualizowano wykaz odpadów zbieranych selektywnie w gminnym punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (GPSZOK) – dopisano takie odpady jak:  

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, (zapis wynikający ze zmiany ustawy) 

 popiołów z palenisk (zapis wynikający z realizacji projektu modernizacji GPSZOKu), 

 świetlówek (zapis wynikający z realizacji projektu modernizacji GPSZOKu), 

 papy odpadowej (zapis wynikający z realizacji projektu modernizacji GPSZOKu). 
2. Przeredagowano i zaktualizowano zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów. 

Właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne w sposób selektywny w pojemnikach do tego celu 
przeznaczonych i utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 

3. Zgodnie z nowelizacją ustawy wprowadzono możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Jednocześnie zwolniono z obowiązku z zbierania odpadów 
biodegradowalnych i zielonych w pojemniku brązowym, właścicieli nieruchomości jednorodzinnych 
kompostujących odpady biodegradowalne i zielone w przydomowym kompostowniku. 

4. Zaktualizowano średnie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 
5. Zaktualizowano wymagania wynikające z wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 
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6. Przeredagowano i zaktualizowano  przepisy w zakresie wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt 

domowych oraz zwierząt gospodarskich. 
Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Mając na względzie wprowadzony zakres zmian, a także dla przejrzystości i czytelności całego dokumentu 
wnioskuje się o uchylenie Uchwały Nr XLVII/412/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski oraz uchwały 
nr XLVIII/422/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski i podjęcie nowej uchwały 
zgodnej z treścią przedłożonego projektu. 
 
Radny Robert Laszuk odniósł się do § 3 ust. 1 dot. zobowiązania właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy granicy nieruchomości 
jednocześnie prosząc o jego doprecyzowanie. Ponieważ zawsze jest problem z realizacją tego zapisu, trwa tak od 
kilku lat, jeżeli chodnik nie graniczy bezpośrednio z granicą nieruchomości właściciela, np. dzieli pas zieleni, to czy 
musi utrzymywać chodnik w czystości.  
 
Kierownik wydziału GK Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła szczegółowo, kogo będzie obowiązywał przepis. 
Właściciele nieruchomości nie graniczący bezpośrednio z chodnikiem nie mają obowiązku usuwania 
zanieczyszczeń z chodnika, utrzymywania czystości.   
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (13:52) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/153/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 23 do  protokołu. 
 
Radna Ilona Gwizdak zapytała czy wszyscy mieszkańcy gminy i instytucje posiadający na swojej posesji wyroby 
zawierające azbest będą obligatoryjnie zobowiązani do jego usunięcia. 
 
Burmistrz odpowiadając na pytanie wyjaśnił, że na stronie internetowej Urzędu mieszkańcy naszej gminy są 
informowani o możliwościach oddania azbestu, również głośno informują media. Na usunięcie azbestu można 
otrzymać 100% dofinansowania. Nie ma obowiązku, ale zgodnie z przepisami unijnymi do 2032 roku winien być 
usunięty. 
 
ppkt  5 (13:52) 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 24  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1579) wprowadzono szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - dalej: „u.c.p.g.”, wymuszając tym samym zmianę 
uchwał stanowiących podstawę do funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 tej nowelizacji, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane 
przed dniem wejścia w życie nowelizacji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją, w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 6 września 2020 r.  

Z uwagi na podjęcie uchwały dotyczącej wyłączenia z gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych zachodzi konieczność zmiany uchwał stanowiących podstawę do 
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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Jedną z tych uchwał jest podejmowana na podstawie przepisu art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwała  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały: 

 doprecyzowano frakcje odpadów komunalnych, które będą odbierane bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

  doprecyzowano frakcje odpadów komunalnych, które można przekazywać do gminnego punktu 
 selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami  
 komunalnymi, 

 doprecyzowano zapisy dotyczące wyposażania nieruchomości w pojemniki, 

 dostosowano zapisy uchwały w związku z wyłączeniem z gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi  nieruchomości niezamieszkałych, 

 dodano regulamin funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Mając na względzie wprowadzony zakres zmian, a także dla przejrzystości i czytelności całego dokumentu 
wnioskuje się o uchylenie Uchwały nr XLVII/413/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podjęcie nowej uchwały 
zgodnej z treścią przedłożonego projektu. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się o wyjaśnienie zapisu w regulaminie funkcjonowania GPSZOK dot. nie 
przyjmowania odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania.  
 
Kierownik Wydziału GK  Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że dotyczy samych odpadów zielonych a nie ogólnie 
biodegradalnych , odpady zielone nie mogą być oddawane w stanie już rozkładu do GPSZOK. Ponieważ w takim 
stanie odpady zielone nie nadają się do kompostowania i nie mogą być w takim stanie oddane do punktu. 
Natomiast z gospodarstw domowych są odbierane jako odpady ulegające biodegradacji.  
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił w jaki sposób mogą powstać takie odpady, których nie będzie można wywieść 
samemu do GPSZOK oraz o odbieranych odpadach biodegradalnych z gospodarstw domowych. 
 
Kolejne zapytanie radnego Roberta Laszuk dotyczyło składowania styropianu opakowaniowego, GPSZOK nie 
przyjmuje, to gdzie należy go oddać.  
 
Kierownik Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że w zależności od recyklera styropianu  traktowany jest jako tworzywo 
sztuczne lub jako odpad zmieszany. W naszej gminie najlepiej wrzucić do odpadów zmieszanych albo można 
samodzielnie oddać firmie zajmującej się wywozem styropianu.  
 
Następnie radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na nieodpłatne przekazanie do GPSZOK odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych w ilości do 200kg/rok, uważa że jest to stanowczo za mało, proponuje zwiększyć do 400kg/rok.  
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, dlaczego zostało zaproponowane tylko 200kg/rok odpadów budowalnych, ale 
jeżeli jest to za mało to można zwiększyć. Wniósł autopoprawkę do powyższego projektu uchwały w § 2 ust. 2 pkt 
12 o brzmieniu „ odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 400kg/rok”  oraz w załączniku do projektu uchwały  
pkt 13 otrzymuje brzmienie „Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być dostarczone do GPSZOK w ilości 
maksymalnej do 400 kg/rok”. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 25 do protokołu 
 
Radny Antoni Rak zwrócił się o wyjaśnienie zapisu w projekcie uchwały w sprawie wywozu odpadów komunalnych 
tworzyw sztucznych (butelki plastikowe)  - nie rzadziej niż jeden raz na sześć tygodni. Mieszkańcy uważają, że raz 
na sześć tygodni to jest za rzadko. 
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Burmistrz udzielił wyjaśnień – będą prowadzone obserwacje czy występuje konieczność zwiększenia 
częstotliwości wywozu odpadów. Tez trzeba się liczyć, że zwiększą się wówczas koszty wywozu odpadów przez 
nasza spółkę.  
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały uwzgledniający autopoprawkę  pod głosowanie 
imienne. (14:04) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/154/2020  
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do  protokołu. 
 
ppkt  6 (14:05) 

zmiany uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 stycznia 2020r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 27  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W związku z orzecznictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz zmianami obowiązujących aktualnie 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (tj. . Dz. U. z 2019r. poz. 506) wynikającymi z ustawy 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), dotyczącymi zmiany treści zapisu art. 6j ust. 3b: „W przypadku nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.” na brzmienie: „W przypadku nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.” należy dostosować zapis uchwały dotyczący ustalenia stawek opłat na nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub inne 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:06) 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  jednogłośnie 13 głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXI/155/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu. 
 
 
ppkt  7 (14:07)  

przedłużenia ulicy „Piasta Kołodzieja” w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 29  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W związku z rozbudową domów jednorodzinnych w mieście Lewin Brzeski, w obrębie ulic Powstańców Śląskich 
i Piasta Kołodzieja zachodzi konieczność przedłużenia istniejącej ulicy „Piasta Kołodzieja” w Lewinie Brzeskim 
dla potrzeb ustalenia numeracji porządkowej nowo wybudowanych nieruchomości. Propozycja przedłużenia 
ulicy zyskała akceptację Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. 
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W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy „Piasta Kołodzieja” w Lewinie 
Brzeskim o działkę nr 474/30, ark. mapy 13, KW OP1B/00045998/1 i działkę nr 1185/19, ark. mapy 13, KW 
OP1B/00046343/2, obręb Lewin Brzeski. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:08) 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  jednogłośnie 13  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXI/156/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 30 do  protokołu. 
 
ppkt  8 (14:09) 
 zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Golczowice; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 31  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa  pięć lat od daty ich wyborów, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Golczowice w dniu  25 lutego 
2016 r. i dniu 25 lutego 2020r. zakończyła się 4 letnia kadencja. 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji 
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Golczowice). 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:10) 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  jednogłośnie 13 głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXI/157/2020 
 w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 32 do  protokołu.  
 
ppkt  9 (14:10) 

zmiany uchwały Nr VII/51/2019 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą  
Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 33  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zgodnie z niniejszą uchwałą zostanie zmniejszony teren objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zmniejszenie terenu dla którego zostanie sporządzona zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego spowodowane jest realizacją wytycznych zawartych przez Wojewodę Opolskiego  
w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 19.02.2019r. stwierdzającej nieważność w całości uchwały nr XIX/142/2020 
z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin  
 
Brzeski dla terenu pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki. Realizacja zmiany mpzp dla terenu w nowym 
proponowanym kształcie umożliwi wprowadzenie na całym terenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej bez 
konieczności wprowadzania strefy sanitarnej od oznaczonego w aktualnym obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lewin Brzeski z zakazem zabudowy wskazywanej przez 
Wojewodę Opolskiego w/w rozstrzygnięciu. 
 
Radny Robert Laszuk zapytał czy wcześniej głównym powodem uchylenia uchwały było nie zachowanie strefy 
sanitarnej. 
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Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:13) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/158/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 34 do protokołu. 
 
ppkt  10  (14:13) 

przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 
za rok 2019; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 35 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Stosownie do treści art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej ma 
obowiązek przedłożyć  radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedłożyć  zestawienie  
potrzeb w tym zakresie. Stąd Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały wraz  ze 
sprawozdaniem z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2019. 
 
Rada Ilona Gwizdak zapytała czy w obecnej sytuacji pandemii i pomimo zamkniętych szkół ośrodek pomocy 
społecznej zapewnia wsparcie dzieciom. 
 
Z-ca Kierownika M-GOPS w Lewinie Brzeskim Urszula Bandrowska poinformowała, że cały czas rodziny są 
wspierane finansowo w miarę posiadanych środków finansowych.  
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:15) 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –   jednogłośnie 13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/159/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 36 do  protokołu. 
 
ppkt  11  (14:16) 

przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienie 
potrzeb związanych z realizacją zadania; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 37  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Stosownie do treści art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej ma 
obowiązek przedłożyć  radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedłożyć  zestawienie  
potrzeb w tym zakresie.   
 
Radny Dariusz Zięba zapytał o sposób korzystania  z posiłków osób samotnych w związku z ogłoszoną pandemią. 
 
Z-ca Kierownika M-GOPS odpowiedziała, że przystąpiono do programu, dzięki któremu 20 osób samotnych  ma 
dowożony posiłek. Następnie zwróciła się z prośbą do radnych jeżeli posiadają wiedzę, że są osoby samotne 
potrzebujące pomocy to prosi o ich zgłoszenie, jest możliwość dowozu Im posiłków do miejsca zamieszkania.  
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Poinformowała, że będzie uruchomiony kurier społeczny, który będzie pomagał w załatwianiu spraw 
(dla 20 osób), będzie opiekował się samotnymi osobami potrzebującymi pomocy. Również prosi o 
poinformowanie znających potrzebujących pomocy osób.   
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał czy sytuacja kadrowa pracowników M-GOPS pozwala 
na realizację wszystkich zadań w obecnej sytuacji czyli odwiedzić wszystkie osoby potrzebujące pomocy. 
 
Z-ca Kierownika M-GOPS wyjaśniła, iż w związku z ogłoszoną pandemią odwiedzane są osoby tylko w sytuacjach 
interwencyjnych, starają się przeważnie pomóc zdalnie, szczególnie samotnym osobom. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał czy zdarzają się sytuacje, że trzeba pilnie umieścić osobę wymagającej całodobowej 
opieki. 
 
Z-ca Kierownika Urszula Bandrowska udzieliła odpowiedzi. 
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:20) 
 
Rada Miejska w obecności 13  radnych  – jednogłośnie 13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/160/2020   
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 38 do protokołu. 
 
ppkt  12  (14:21) 

udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 39 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skorogoszczy w dniu 21 stycznia 2020 r. zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie 
zakupu kamery termowizyjnej, której koszt całkowity wynosi 20 000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 
z Gminy Lewin Brzeski to 5 000 zł. Pozostałe środki zostaną pozyskane z poniższych źródeł: - WFOŚiGW w Opolu - 
10 000 zł, - środki własne OSP Skorogoszcz – 5 000 zł. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:22) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/161/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 40 do  protokołu. 
 
ppkt  13  (14:22) 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 41 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Dokonano analizy wydatkowania środków na realizację poszczególnych zadań. Proponowane zmiany dostosowują 
kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku. Zmniejszono o 10 tysięcy 
środki na profilaktykę szkolną zwiększając jednocześnie o tę kwotę środki dla Świetlicy Terapeutycznej – pozwoli 
to uwolnić kwotę 10.000 zł ze środków pozaalkoholowych przeznaczonych na świetlicę. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:24) 
 
Rada Miejska w obecności  13  radnych  –   jednogłośnie 13  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXI/162/2020  
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 42 do  protokołu. 
 
ppkt  14  (14:24) 
 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 43 do protokołu. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W sprawie będącej przedmiotem uchwały – z prośbą o taką pomoc do organów gminy Lewin Brzeski zwrócił się 
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Partycypacja Gminy Lewin Brzeski w remoncie Oddziału 
Paliatywnego poprawi trudną sytuację Brzeskiego Centrum Medycznego,  szczególnie w zakresie spraw 
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podstawą przekazania środków dla Brzeskiego Centrum 
Medycznego  będzie niniejsza uchwała oraz umowa podpisana z Dyrektorem Brzeskiego Centrum Medycznego. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że gmina z budżetu gminy wydzieliła 10.000 zł a jaki będzie wynosił koszt 
remontu Oddziału Paliatywnego. 
   
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Zapytań i uwag więcej  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:27) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/163/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 44 do  protokołu. 
 
ppkt  15 (14:28) 

wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z.o.o.; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr 45 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Wniesiony wkład pieniężny przeznaczony zostanie na realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin 
Brzeski Spółka z o.o. przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zakup 
pojemników do składowania odpadów. 
 
Radny Robert Laszuk przypomniał, że to Komisja Rozwoju Gospodarczego wystąpiła z wnioskiem o zakup dla 
mieszkańców gminy pojemników na składowanie odpadów. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:29) 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych  –  jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXI/164/2020   
w powyższej sprawie. (14:29) 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 46 do  protokołu. 
 
ppkt  16  (14:29) 

o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 47 do protokołu. 
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Wprowadzenia do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska informując, że 
I.  Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 61.000 zł  następuje w związku z: 

 podpisaniem w dniu 11 marca 2020 r. umowy w zakresie  przyznania pomocy przez województwo opolskie 
w formie dotacji celowej na realizację projektu  pn. ,, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 
2020-2022 ‘’(DZP.3031.2.45.2020 – kwota pomocy 35.000 zł ), 

 zaplanowaniem po stronie dochodów  zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości  
oraz naliczonych odsetek  ( 26.000 zł ). 

II.  Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 4.076.946,61 zł następuje w związku z: 

 podzieleniem zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów  
i Gminie Lewin Brzeski ‘’ na lata 2020-2021 oraz podzieleniem kwoty pomocy finansowej (3.208.152,31 zł   
kwota pomocy ujęta w WPF w roku 2021 ), 

 przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn. ,, Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin 
Brzeski i Gminy Branice – ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” na rok 2021  - 
584.891,30  zł, kwota pomocy ujęta w WPF w roku 2021), 

 zdjęciem dochodów  w wysokości 283.903 zł ( brak zaliczkowania) z dochodów dot. pomocy finansowej  
w formie dotacji  na zadanie inwestycyjne pn.,, Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku  
w Strzelnikach na ośrodek kulturalny’’. 

III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.980.116 zł  dotyczy: 

 zabezpieczenia kwoty w wysokości 163.000 zł z przeznaczeniem na braki na wynagrodzeniach Urzędu 
Miejskiego -160.000 zł oraz wykonanie inwentaryzacji  budowlanej budynku Ratusza- 3.000 zł,  

 udzielenia  pomocy finansowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – ( 10.000 zł ), 

 zabezpieczenia kwoty dot. zwrotu  świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami pobranych  w nadmiernej 
wysokości w celu ich zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego  ( 26.000 zł ), 

 przeznaczenia kwoty w wysokości 5.000 zł na wyposażenie świetlicy w Buszycach ( środki pochodzą  
z projektu Inicjatywa sołecka ), 

 zabezpieczenia kwoty w wysokości 9.500 zł z przeznaczeniem na  remont budynku sportowego  
w Przeczy oraz budynku sportowego w Lewinie Brzeskim, 

 -wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku administracyjno-technicznego dla 
Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim” – 508.890 zł , 

 zabezpieczeniem środków w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na  sporządzenie projektu 
budowlanego dot. przebudowy drogi gminnej ul. Rynek w Lewinie Brzeskim ( 20.000 zł ), 

 wykup 1/16 części lokalu Nr 1 przy ul. Piasta Kołodzieja 16 w  Lewinie Brzeskim( 7.000 zł ), 

 wkład do spółki ZMK Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim (800.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników), 

 zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych prac przy zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej OSP w Gminie Lewin Brzeski  
(250.000 zł ), 

 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. ,, Budynek OSP w Łosiowie – sporządzenie 
dokumentacji technicznej ( 30.000 zł ),  

 dotację do Domu Kultury w Lewinie Brzeskim z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.  
,, Rybołówstwo - edukacja poprzez zabawę’’ ( 89.226 zł ), 

 zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. ,,Willa XIX w  Strzelnikach ….’’ – roboty dodatkowe  
( 31.500 zł ), 

 zabezpieczenie środków na remont świetlic w m. Sarny Małe ( 5.000 zł – środki z projektu Inicjatywa 
sołecka), 

 zabezpieczenie środków  na Inicjatywę sołecką w m. Leśniczówka ( 5.000 zł ), 

 zabezpieczenie środków  na Inicjatywę sołecką w m. Chróścina, Golczowice, Mikolin, Przecza ( 20.000 zł ), 
IV. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 4.925.283,88 zł  dotyczy: 

 zmniejszeniem kwoty  zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie 
Popielów i Gminie Lewin Brzeski ‘’ w związku z przesunięciem  części zadania w wysokości  4.131.747,30 
zł  na 2021 rok ( kwota  ujęta w WPF w roku 2021 ), 
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 przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn. ,, Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy 
Lewin Brzeski i Gminy Branice – ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego ‘’  na rok 
2021  - 793.536,58 zł  ( kwota ujęta w WPF w roku 2021), 

V. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 2.000 zł dotyczy doprowadzenia do zgodności  
z klasyfikacją budżetową. 

VI. Zmniejszenie planowanych przychodów w wysokości 1.132.240,27 zł dotyczy : 

 zmniejszenia podjęcia kredytu na udział własny w zadaniu  pn.,, Budowa ścieżek pieszo-rowerowych  
w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski ‘’ w związku z przesunięciem części zadania na rok 2021 ( 
923.594,99 zł), 

 przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn.,, Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy 
Lewin Brzeski i Gminy Branice – ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego ‘’  na rok 
2021  ( 208.645,28 zł ). 

VII. Zwiększenie planowanych przychodów ( pożyczek , kredytów, wolnych środków)  w wysokości 1.919.116 zł    
       dotyczy: 

 zaciągnięcia pożyczki na udział unijny  w zadaniu pn. ,,Budowa budynku administracyjno-technicznego dla 
Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim” ( 217.000 zł ), 

 zaciągnięcia pożyczki na udział unijny  w zadaniu pn. ,,Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku 
w Strzelnikach na ośrodek kulturalny’’ ( 283.903 zł ), 

 zaciągnięcia kredytu na  udział własny w zadaniu pn. ,,Budowa budynku administracyjno-technicznego dla 
Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim”  (291.890 zł ), 

 zaciągnięcia kredytu na  wniesienie wkładu do spółki ZMK Sp. z o.o.  w Lewinie Brzeskim (800.000 zł  
     z przeznaczeniem na zakup pojemników ), 

 wprowadzenia wolnych środków  (241.000 zł), 

 zaciągnięciem kredytu na realizację zadania pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej OSP w Gminie Lewin Brzeski ( 85.323 zł ). 

VIII. Zmniejszenie planowanych rozchodów w wysokości 283.903 zł dotyczy przeniesienia spłaty pożyczki na udział 
unijny, która będzie zaciągnięta w roku 2020 na zadanie pn. ,, Willa XIX w  m. Strzelniki … ”a planowaną spłatą 
dopiero w roku 2021 po otrzymaniu zwrotu  i rozliczeniu zadania . 

 
Radny Robert Laszuk zapytał o sens planowania po stronie dochodów zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych  
w nadmiernej wysokości, czy jest pewność, że otrzymamy te środki, czy jest już wiadomo ile rodzin skorzysta ze 
świadczeń rodzinnych. 
 
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o perspektywę realizacji inwestycji i kolejność ich realizacji. 
 
Burmistrz omówił realizację inwestycji na terenie gminy. Realizacja będzie uzależniona od sytuacji finansowej 
gminy.  
 
Radna Ilona Gwizdak zapytała o realizację inwestycji  polegającej na dostawie i montaż zestawu zabawowego 
wielofunkcyjnego przypominającego statek rybacki pn. „Rybołówstwo – edukacja poprzez zabawę”. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi, wyjaśniając że powyższe zadanie będzie realizowane poprzez Miejsko-Gminny Dom 
Kultury w Lewinie Brzeskim. Będzie polegało na montażu zestawu zabawowego wielofunkcyjnego 
przypominającego statek rybacki za boiskiem Orlik w Lewinie Brzeskim.  
  
Kolejne zapytanie radnej Ilony Gwizdak dotyczyło realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Rynku  
w Lewinie Brzeskim”, wydzielono 20.000 zł w budżecie gminy. 
 
Burmistrz poinformował, że powyższe środki zostały zaplanowane na wykonanie projektu budowlanego, 
przebrukowanie części Rynku, realizacja zadania będzie polegała m.in. na wyrównaniu kostki, wyznaczeniu miejsc  
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parkingowych. Będzie składany wniosek o pozyskanie środków pozabudżetowych z Programu Rozwoju Dróg 
Lokalnych.  
 
Następnie radna Ilona Gwizdak zapytała czy również będzie składany wniosek na utwardzenie dróg na terenach 
wiejskich.  
 
Burmistrz poinformował, że na następną sesję zostanie przedłożony do akceptacji wykaz dróg gminnych, które 
kwalifikują się do remontu i pozyskania środków z tego funduszu. Również zostaną zaplanowane remonty dróg, 
które nie spełniają kryteriów a wymagają remontu, będą remontowane z innych środków. 
 
Radny Roman Pudło zapytał czy w związku z zaistniałą sytuacją w przypadku kiedy gmina nie będzie posiadała 
środków  będą wskazania ze strony Wojewody Opolskiego czy z Ministerstwa, czy w ogóle mogą narzucać gminie 
realizację zadań.    
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi.  
 
Radny Robert Laszuk zapytał czy pożyczka zostanie spłacona jedną ratą. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła sposób spłaty pożyczek. 
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:53) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/165/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 48 do  protokołu. 
 
ppkt  17  (14:53) 
 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 49 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2020r. po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:54) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXI/166/2020   
w powyższej sprawie.  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 50 do  protokołu. 
 
ppkt  18  (14:55) 

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 51 do protokołu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:56) 
 
Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  13  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXI/167/2020  w powyższej sprawie. 
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Uchwała  stanowi załącznik  Nr 52 do  protokołu. 
 
Do pkt  12 (14:56) 
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. 
 
Następnie wywiązała się dyskusja w sprawie wygospodarowania środków na zakupu maseczek mieszkańcom 
gminy, udział wzięli Burmistrz, radny Robert Laszuk, radna Ilona Gwizdak, radny Roman Pudło, radna Anna 
Zacharewicz, radna Paulina Kamińska, Z-ca Burmistrza. 
 
Kolejno Burmistrz zabierając głos podziękował radnemu Romanowi Pudło za pomoc w dostarczeniu maseczek 
dla Urzędu oraz Pani Barbarze Pikul sołtys z Ptakowic za uszycie maseczek wielokrotnego użytku. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z prośbą aby na stronie internetowej Urzędu codziennie były podawane aktualne 
informacje i zalecenia odnośnie koronawirusa.  
 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił sposób korzystania ze strony internetowej w sprawie aktualnych informacji  
o koronawirusie.  
 
Do pkt   13 (15:10) 
Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
Nie zgłoszono. 
 
Do pkt 14(15:12) 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty.  
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na brak na stronie internetowej realizacji budowy planowanej ścieżki 
rowerowej - zadania inwestycyjnego pod pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów  
i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj i wybuduj”. Poprosił o umieszczenie na stronie internetowej.  
Następnie poinformował o braku możliwości odczytaniu na smartfonie informacji o zasadach bezpieczeństwa  
z koronawirusem z uwagi na małą czcionkę.   
 
Burmistrz i Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi. 
 
Burmistrz zabierając głos poinformował o podjętych działaniach dot. wykupienia terenu od osoby fizycznej 
położonego przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim. Powyższy teren zostanie przeznaczony pod parking. Obecnie 
trwa jego wycena. 
 
Do pkt   15  
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 15:17 zamknął obrady  
XXI  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : H. Berezowska  

 
 Sekretarz  obrad                     Przewodniczący  Rady     

  
                                            Ilona Gwizdak                                              Waldemar Włodek 
                                                                                                                    
 

 


