
  

 
PROTOKÓŁ  NR  XXII/2020 

 
z   XXII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  odbytej w dniu 08 maja 2020 r. w saIi Publicznej 

Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim na ul. Zamkowej 3 
         
Rozpoczęto sesję (14:04) 
         
Otwierając obrady XXII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Włodek  powitał: 

 Burmistrza Artura Kotarę, 

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego, 

 Sekretarz Gminy Barbarę Chyżą, 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską, 

 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Radnych. 
 
Do pkt 2 (14:07) 
 

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  (14:07) 
Do porządku obrad nie zgłoszono wniosków i zmian w związku z tym 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 : 

1) działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 31 marca 2020r. do dnia 28 kwietnia 2020r.; 
2) realizacji  programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi    

   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019r. z wykorzystaniem środków  
   publicznych. 

9. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2019r. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zaciągnięcia pożyczki; 
2) zaciągnięcia pożyczki ; 
3)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
4) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
5) wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2020; 
6) przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin   

       przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”; 
7) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski 

11. Podjęcie stanowiska w sprawie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 
lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r, dla 
nieruchomości nr 182/1 w Lewinie Brzeskim dotyczących ustaleń szczegółowych funkcji 1 ZC – teren 
cmentarza. 

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. 
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15. Zamknięcie obrad sesji. 

   
Do pkt   4 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania : (14:07) 
 
Radny Stanisław Piszczek z Przeczy podziękował Burmistrzowi i Radnym za możliwość rozpoczęcia procedury 
przetargowej na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy chodnika w Przeczy poprzez wydzielenia środków  
w budżecie gminy Lewin Brzeski. Również złożył podziękowania Starostwu Powiatowemu i Rady Powiatu za 
zabezpieczenie środków w budżecie na rozpoczęcie I etapu budowy chodnika w Przeczy. 
Kolejno złożył od Siebie i w imieniu mieszkańców Przeczy podziękowania Burmistrzowi i osobom szyjącym 
maseczki  za ich uszycie i przekazanie mieszkańcom Przeczy.   
Następnie radny Stanisław Piszczek w imieniu mieszkańców Raski zwrócił się z prośbą o usunięcie powstałego 
nielegalnego wysypiska odpadów przy placu zabaw w Raskach. 
 
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego wnosi: 
1)  w imieniu mieszkańców ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim o podjęcie działań mających na celu montaż 
progów zwalniających w/w ulicy; 
2) o zamontowanie dozownika z płynem dezynfekcyjnym w budynku przy ul. Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim  

(przy wyłączniku do windy) w którym mieści się wiele gabinetów m.in. gabinet rehabilitacyjny, żłobek, stomatolog, 

biblioteka. 

 
Radny Piotr Czepułkowski z Lewina Brzeskiego wnosi o usunięcie z poboczy drogi gminnej powstałych dzikich 
wysypisk od wsi Wronów w kierunku przysiółka Zawadno (krzyż pokutny). 
 
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej wnosi o zwiększenie liczby pojemników na odpady komunalne na 
terenie rekreacyjnym położonym w m. Nowej Wsi Małej. 
 
Do pkt  5 (14:12) 

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 (14:13) 
 
Przewodniczący Rady przedstawił  korespondencję, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak : 

 Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie zwrócił się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w celu 
wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID -19, 

Burmistrz pismem Nr FP.3120.14.91000034.2020 z dnia 29.04.2020r. poinformował Zarząd Tauron, że nie zostały 
podjęte uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz przedłużające termin płatności tego podatku. 
Pisma stanowią załącznik Nr 3 do protokołu. 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 

 Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr BI.I.7021.12.2020 z dnia 08.05.2020r.  dot. wspólnych realizacji 
inwestycji na majątku Powiatu Brzeskiego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Brzeski. 
Pismo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Roman Pudło zabierając głos zaznaczył, że nawierzchnia bitumiczna w ciągu drogi powiatowej na odcinku 
na moście nad kanałem ulgi w Lewinie Brzeskim wymaga prac naprawczych, coraz gorzej tą drogą się jedzie, 
chociaż trochę ją wyrównać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o realizację projektu budowlanego dotyczącego mostu na kanale ulgi  
w Lewinie Brzeskim. 
 
 



 

 

3 
 
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień w zakresie podjętych działań dot.  remontu mostu nad kanałem ulgi 
w drodze powiatowej w Lewinie Brzeskim. Zadeklarował, że na sesji w m-cu czerwcu przedstawi niezbędne 
dokumenty dla Rady. 
 
Radny Dariusz Zięba przypomniał, że była propozycja aby uruchomić przejazd drugą stroną mostu z uwagi na 
powstałe pogrubienia na drodze.  
 
Radny Roman Pudło poinformował, że występował z taką propozycją kilka razy ale otrzymał odpowiedź że z uwagi 
na stan mostu nie można drugiej strony uruchomić.  
 
Radny Robert Laszuk odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, poinformował, że remont mostu jest bardzo 
ważny ale 50% dofinansowania jest nie do przyjęcia np. przy kosztach ok. 8.000.000,00zł – 10.000.000,00zł.  
A przecież starostwo posiada prawie 95% środków „znaczonych”. Nawet biorąc pod uwagę informację  
o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości ok. 38% z budżetu z budżetu gminy. 
  
 
Burmistrz odpowiadając na uwagi, poinformował, że będzie kontaktował się ze Starostą w tej kwestii, tylko jeszcze 
nie wie w jaki sposób w związku z trwającą pandemią. Teraz jest Mu trudno powiedzieć jakie będą ustalenia  
i podjęte działania. Należy zastanowić się nad rożnymi wariantami. 
 
Zapytań i uwag więcej  nie zgłoszono. 
 
Do pkt  7 (14:21) 

Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego. 
W związku z epidemią koronawirusa Radni Powiatu Brzeskiego nie uczestniczyli w obradach sesji. 
 
Do pkt  8  (14:21) 
 Przyjęcie sprawozdania z : 
 
ppkt 1  (14:21) 
 działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 31 marca 2020r. do dnia 28 kwietnia 2020r.; 
Sprawozdanie za w/w okres stanowi załącznik  Nr  5 do  protokołu. 
 
Radny Robert Laszuk zapytał o ogłoszony przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej pod 
parking w szczególności we Wszystkich Świętych.  Co spowodowało wyrażeniem zgody na dzierżawę tego terenu, 
to  gdzie będą teraz parkować samochody jak i tak w tym dniu brakuje miejsc parkingowych. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi, informując o podjętych działaniach – wykupieniu terenu przy cmentarzu 
parafialnym i zagospodarowaniu pod parking.  
 
Radna Ilona Gwizdak zapytała o wydzielone środki w budżecie wysokości 20.000,00 zł przeznaczone na pomoc 
materialną dla uczniów. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że są to środki przeznaczone na stypendia dla uczniów, 
wypłacane na podstawie złożonych wniosków.  
 
Radny Robert Laszuk zapytał o wynik spotkania z  przedstawicielem Firmy Remondis i Prezesem ZMK w Lewinie 
Brzeskim dot. zakupu pojemników na odpady komunalne. 
 
Burmistrz poinformował, że negocjacje zakończyły się sukcesem, a na ostatniej sesji  zabezpieczono już 
w budżecie gminy  wkład dla spółki ZMK Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem 
na zakup pojemników.  
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Radny Zbigniew Gąsiorowski podkreślił, że fajnie by było wykupić teren przy cmentarzu parafialnym, zawsze 
interweniował o problemie parkowania pojazdów na Wszystkich Świętych. Dobrze by było przyspieszyć realizację 
wykupu działki, aby osoba sprzedająca nie rozmyśliła się.   
 
Burmistrz wyjaśnił, że jest procedura zakupu i nie  zawsze można ją przyspieszyć. 
  
Zapytań i  uwag więcej nie wniesiono.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania (14:31). 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”  przyjęła sprawozdanie za w/w okres. 
 
Wykazy głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
ppkt 2 (14:31) 
 realizacji  programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi   
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019r. z wykorzystaniem środków  
publicznych. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  7 do  protokołu. 
 
Zapytań  i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania (14:33). 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za”  przyjęła sprawozdanie za w/w okres. 
 
Do pkt  9 (14:33) 

Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2019r. 
 Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Radna Ilona Gwizdak zaznaczyła, że na terenie gminy jest zarejestrowanych 21 organizacji pozarządowych a 
informację z działalności złożyły tylko 4 organizacje. Zapytała o faktyczny stan organizacji oraz czy pozostałe 
organizacje nie składają sprawozdań.  
 
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych poinformował, że część organizacji jest zarejestrowana ale nie 
działa i nie są zainteresowane wypisaniem z wykazu organizacji pozarządowych pomimo kilkakrotnych interwencji 
w tej sprawie. Trudno powiedzieć dlaczego tylko 4-ry organizacje złożyły. 
 
Radny Dariusz Zięba (Przewodniczący Towarzystwa Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” w Skorogoszczy) 
poinformował, że po raz pierwszy nie złożył sprawozdania z działalności, ponieważ stwierdzono, że nie ma sensu. 
Ponieważ od wielu lat nie mogą przystąpić do otwartego konkursu ofert  jak  inne organizacje, pomimo starań od 
wielu lat brak jest środków dla tych organizacji. Jest zapis w programie współpracy gminy Lewin Brzeski z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego pkt 6 o treści „ 
Aktywizacja mieszkańców gminy poprzez organizacje pozarządowe w sprawach bezpośrednio dotyczących 
lokalnych społeczności”. Należało by się też nad tymi organizacjami pochylić, są to małe organizacje społeczne, 
nieetatowe.  
 
Radna Ilona Gwizdak również uważa, że szersza grupa organizacji winna mieć możliwość przystąpienia do 
konkursu ofert. Ponieważ starają się o pozyskanie grantów na różne masowe imprezy. 
 
Do pkt  10 (14:38) 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwał: 
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ppkt  1 (14:38)  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Urszula 
Smolińska, informując, że zaciąga się pożyczkę w kwocie 283.903 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące 
dziewięćset trzy złote 00/100) na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX 
wieku w Strzelnikach na ośrodek kulturalno-rekreacyjno-sportowy”. Inwestycja realizowana będzie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.  Uruchomienie pożyczki ma nastąpić w 2020 roku a spłata pożyczki nastąpi w roku 2021 roku 
po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne (14:40). 
 
Rada Miejska w obecności   13   radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXII/168/2020  
w powyższej sprawie.(14:40) 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 10 do protokołu. 
 
ppkt  2 (14:41)  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Urszula 
Smolińska, informując, że zaciąga się pożyczkę w kwocie 217.000 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy zł 
00/100) na finansowanie inwestycji pn.: ,,Budowa budynku administracyjno - technicznego dla Społecznej Straży 
Rybackiej w Lewinie Brzeskim”. Inwestycja realizowana będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach operacji ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność’’. 
Uruchomienie pożyczki nastąpi w 2020 roku, a spłata pożyczki nastąpi w roku 2021 po otrzymaniu środków  
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Radna Ilona Gwizdak zapytała o liczbę osób społecznie działających w Społecznej Straży Rybackiej, oraz czy każdy 
może być strażnikiem. 
 
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi informując, że liczba członków Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Lewinie Brzeskim liczy ok. 1000 osób. Społeczna Straż Rybacka jest wybierana z spośród członków PZW, nie 
posiada wiedzy ilu jest strażników. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał czy powyższy obiekt będzie budowany tylko dla strażników czy dla wszystkich   
członków PZW w Lewinie Brzeskim, nie wiemy ile ich jest,  czy zasadna jest budowa tego obiektu. Następnie 
zapytał o siedzibę PZW. 
 
Odpowiedzi udzielił radny Robert Laszuk i radny Antoni Rak. 
 
Burmistrz odpowiedział, że budynek będzie służył dla wszystkich członków PZW w Lewinie Brzeskim. 
 
Radna Ilona Gwizdak wysłuchawszy wypowiedzi stwierdziła, że budynek będzie miejscem spotkań członków 
PZW. 
 
Burmistrz potwierdził, że m.in. będą się odbywały spotkania. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że powyższy projekt inwestycji był omawiany już od dwóch lat, to nie jest 
nowy projekt. Zadanie jest ujęte w uchwale budżetowej w wykazie zadań inwestycyjnych jak i wpf. Pozyskano już  
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pełną dokumentację do rozpoczęcia inwestycji. Oczekiwano tylko na podpisanie umowy z Marszałkiem 
Województwa Opolskiego. 
 
Radna Ilona Gwizdak podkreśliła, że zwróciła się o informację mając na uwadze koszty realizacji inwestycji. 
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:45) 
 
Rada Miejska w obecności   13   radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXII/169/2020  
w powyższej sprawie.(14:43) 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do protokołu. 
 
ppkt  3 (14:45)    

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 2.302.286,89 zł na udział własny w finansowaniu inwestycji pn.:  
1) „Budowa budynku Straży Rybackiej ”– 291.890 zł;  
2) „Przebudowa ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" -  
    300.000 zł;  
3) Wniesienie wkładu do Spółki ZMK w Lewinie Brzeskim – 800.000 zł;  
4) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie  
     Lewin Brzeski’’ – 354.324,83 zł; 
5) ,,Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg  
     i Gminy Lewin Brzeski ’’ – 556.072,06 zł. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:47) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXII/170/2020  
w powyższej sprawie.(14:43) 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 14 do protokołu. 
 
ppkt 4 (14:47) 
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Urszula 
Smolińska, informując jakie się proponuje wprowadzenie zmian w budżecie gminy: 
I. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 14.840 zł następuje w związku z przeniesieniem środków  

w zakresie:  

-  wydatków statutowych straży pożarnej z przeznaczeniem na dotację dla OSP w m. Skorogoszcz na zakup  

    kamery termowizyjnej (5.000 zł),  

-  wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Golczowice (2.840 zł).  

-  wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Sarny Małe ( 7.000 zł ). 

 

Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:49) 
 
Rada Miejska w obecności  13   radnych  –  jednogłośnie  13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXII/171/2020  
w powyższej sprawie. 
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Uchwała  stanowi załącznik  Nr 16 do protokołu. 
 
ppkt  5 (14:49) 

wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2020; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr 17  do protokołu. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) Burmistrz najpóźniej 
do dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi 
Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu projekt uchwały 
w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2020. Projekt uchwały przygotowuje Burmistrz 
i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania 
uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości. Przedłożony projekt uchwały określa „Wykaz kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski”, obejmujący 
kąpielisko w granicach Miasta Lewin Brzeski, na wydzielonym fragmencie wody powierzchniowej zbiornika 
wodnego przy ul. Nysańskiej.  
 
Radny Dariusz Zięba zapytał czy gmina przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa 
Opolskiego  na finansowanie obsługi WOPR dot. obsługi kąpielisk na terenie województwa opolskiego. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (14:52) 
 
Rada Miejska w obecności  13  radnych  –  jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXII/172/2020 
w powyższej sprawie. (13:47) 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 18 do  protokołu. 
 
ppkt  6 (14:52) 

przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin  
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 19  do protokołu. 
 
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, 
informując, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny 
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 
– III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Projekt „Bliżej rodziny i dziecka…” przewiduje dwa rodzaje 
działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej (łącznie 40 zadań). Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług 
świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży 
usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Projekt został 
opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji 
Lokalnej w Opolu oraz Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich oraz 
w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami: Biała, Paczków, Popielów, 
Skoroszyce, Dąbrowa, Kędzierzyn-Koźle, Dobrodzień, Jemielnica, Nysa oraz Lewin Brzeski i powiatami: 
krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim. Zadanie zakłada rozszerzanie oferty zajęć 
specjalistycznych, placówki wsparcia dziennego pn. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim w zakresie opieki 
i wychowania dziecka w rodzinie i rozwoju kompetencji kluczowych. W omawianym zadaniu Świetlica 
Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim, jako podmiot bezpośrednio realizujący zadanie, obejmie wsparciem 
psychologicznym minimum 15 rodzin. Zajęciami specjalistycznymi w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych zostanie objętych minimum 15 dzieci od 7 do 10 r.ż. (mogą być także dzieci starsze do 15r.ż.). Zadanie 
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obejmie: - zajęcia dla dzieci w świetlicy w zakresie kształtowania kompetencji osobistych, społecznych oraz 
w zakresie uczenia się, będzie prowadziło dwóch pedagogów świetlicy: pedagog terapeuta pedagogiczny 
i pedagog socjoterapeuta oraz psycholog świetlicy. W ramach zadania zaplanowano doposażenie sali 
terapeutycznej świetlicy w nowe meble oraz pomoce naukowe i dydaktyczne oraz materiały do zajęć; - w zakresie 
rozumienia i tworzenia informacji będą prowadzone przez logopedę świetlicy, zajęcia będą obejmować 
kształtowanie prawidłowej wymowy dziecka, rozumienia mowy, komunikowania się, porozumiewania z innymi 
osobami we właściwy kulturalny i kreatywny sposób; - rozwój u dzieci kompetencji w zakresie wielojęzyczności, 
nauka języka angielskiego, gry i zabawy w języku angielskim, zajęcia w świetlicy przez zatrudnionego anglistę; 
- rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła, 
prowadzone przez wychowawcę świetlicy. Także warsztaty teatralno-muzyczne, przygotowanie przedstawień, 
prowadzone przez zatrudnionego instruktora. Wyjazdy na wycieczki do teatru, kina, muzeum, galerii, zwiedzanie 
zabytków, poznanie dziedzictwa narodowego i kulturalnego naszej ojczyzny, także wyjazdy na warsztaty 
artystyczne i lekcje muzealne pod opieką dwóch pedagogów świetlicy; - kształtowanie kompetencji cyfrowych 
dzieci, wdrożenie do odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowej, wyposażenie sali 
komputerowej w sześć komputerów z oprogramowaniem, wyposażenie sali komputerowej w meble oraz roletę 
zewnętrzną antywłamaniową. Zadanie będzie realizowane w okresie od września 2020 roku do czerwca 
2023 roku. Na zadania ujęte w projekcie Gmina Lewin Brzeski uzyska dofinansowanie w kwocie 654 648,75 zł, 
w tym: - dofinansowanie EFS: 589 183,88 zł (90%) - dofinansowanie z Budżetu Państwa: 65 464,87 zł (10%) 
 
Radny Robert Laszuk zapytał czy już wiadomo ile będzie rodzin i czy są, ma być objętych minimum 15 rodzin. 
Uważa, że bardzo dobrze jest, że realizatorem projektu będzie Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim, 
ponieważ bardzo dobrze działa i jest przygotowana do realizacji takich programów. Dzięki takim pozyskanym 
środkom świetlica będzie mogła przez 3 lata realizować zadanie z rodzinami dysfunkcyjnymi, ale również zostanie 
doposażona w pomoce dydaktyczne.    
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że w projekcie musi wziąć udział minimum 15 rodzin z terenu gminy. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, aby również w tym projekcie mogły wziąć udział rodziny z terenów wiejskich 
będące w potrzebie a nie tylko z miasta. 
 
Radny Robert Laszuk poprał radną. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał o możliwość dofinansowania w ramach tego projektu półkolonii w Skorogoszczy 
organizowanej co roku dla dzieci, dzięki środkom finansowym różnych instytucji i rodziców. 
 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że realizacja projektu będzie trwała przez 3 lata i tylko z rodzinami przeżywających 
problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Będą prowadzone zajęcia specjalistyczne 
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Nie ma możliwości przekazywania środków na realizację innych 
zadań, są to konkretne wskazania.  
Na zakończenie poinformował o środkach finansowych w wysokości 2.000 zł, które szkoła w Skorogoszczy może 
przeznaczyć na różnego rodzaju wypoczynek dzieci, należy nawiązać kontakt z Dyrektorem szkoły. 
 
Wywiązała się dyskusja dot. środków będących w dyspozycji dyrektorów na wypoczynek dzieci, udział wzięli: radny 
Dariusz Zięba, radny Robert Laszuk, Radna Ilona Gwizdak, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski. 
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. (15:02) 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXII/173/2020   
w powyższej sprawie. (13:52) 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 20 do  protokołu. 
 
ppkt  7 (15:03)  

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski 
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Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 21  do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej stanowiącej, że gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej - co roku do dnia 30 kwietnia organ 
wykonawczy przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalenia planu finansowego w zakresie 
pomocy społecznej na rok następny. W obecnym stanie rzeczy zachodzi potrzeba podjęcia uchwały zawierającej 
ocenę i rekomendację organu wykonawczego gminy, co do zadań w sferze pomocy społecznej w bieżących 
okresach 
 
Za-ca Burmistrza przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały, informując o jej zmianach.  
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 
Radny Robert Laszuk zaznaczył, że w przedstawionych danych o sytuacji demograficznej i społecznej jest napisane 
„Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 47,93%”. 
 
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi wyjaśniając sposób wyliczenia. 
 
Kolejno radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na dane w tabeli dot. statystki mieszkańców wg wieku i płci,  gdzie 
wykazane jest, że w gminie nie ma mężczyzn w wieku od 19 -60 a kobiet w wieku od 19 -65 oraz kobiet powyżej 
65 roku i mężczyzn powyżej 60 roku. Również w tabeli dot. liczby mieszkańców wg grup wiekowych i płci brakuje 
danych o mężczyznach w grupie wiekowej 60 -64. 
 
Wywiązała się dyskusja nad danymi w poszczególnych tabelach, udział wzięli radny Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza 
Dariusz Struski, Sekretarz Gminy Barbara Chyża, radny Antoni Rak. 
 
Następnie radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na spadającą w poszczególnych latach liczbę rodzin korzystających 
z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 
Coraz mniej rodzi się dzieci w gminie. Kolejna uwaga dotyczyła osób korzystających ze świadczenia 
alimentacyjnego w poszczególnych latach również się zmniejszyła. 
 
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi. 
 
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt uchwały uwzgledniający autopoprawkę  pod głosowanie 
imienne. (15:16) 
Projekt uchwały  stanowi załącznik  Nr 23  do protokołu 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXII/174/2020  
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24 do  protokołu. 
 
Do pkt   11 (15:16) 
 
 Podjęcie stanowiska w sprawie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 
lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r, dla nieruchomości 
nr 182/1 w Lewinie Brzeskim dotyczących ustaleń szczegółowych funkcji 1 ZC – teren cmentarza. 
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 
 
Radny Antoni Rak i radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na brak mapy wskazującej położenie omawianego terenu. 
 
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza omówił położenie działki i jej przeznaczenie.   
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt stanowiska pod głosowanie imienne. (15:22) 
 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła stanowisko. 
Stanowisko  
  stanowi załącznik  Nr 26 do  protokołu. 
 
Do pkt   12 (15:23) 

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   13 (15:25) 

Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
Radna Ilona Gwizdak podziękowała Burmistrzowi i osobom zajmującym się szyciem maseczek, sołtysom i radnym 
za dostarczenie mieszkańcom.  
Następnie zwróciła się z zapytaniem o wykaz dróg przeznaczonych do remontu na terenie gminy, miał być na tej 
sesji przekazany wykaz dróg.  
 
Burmistrz odnosząc się do podziękowań radnej również złożył podziękowania Paniom, które zadeklarowały się 
szyciem maseczek. Działania dotyczące szycia maseczek rozpoczęto z inicjatywy Pani Moniki Kasiuba Sołtys  
z Przeczy i Pani Barbary Chyżej Sekretarza Gminy. Kolejne podziękowania złożył radnym, sołtysom, wszystkim 
osobom zajmującym się szyciem i dostarczeniem mieszkańcom gminy maseczek. Należy też pamiętać  
o przekazanej darowiźnie  Posła Pawła Kukiz, który jest członkiem Fundacji „Potrafisz Polsko”. Fundacja przekazała 
30.000zł na zakup maseczek dla osób 65+ i osobom niepełnosprawnym. Zostaną przygotowane specjalne 
podziękowania osobom za ich zaangażowanie.  
Następnie poinformował, że wykaz dróg przeznczonych do remontu jest w trakcie sporządzenia i w najbliższym 
czasie zostanie przesłany na e-mail radnych. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że w dniu 29 października 2019r. zgłaszał wniosek w sprawie podjęcia działań 
w celu uzupełnienia nawierzchni asfaltowej pasa awaryjnego w drodze wojewódzkiej 458 ulica Powstańców 
Śląskich w Lewinie Brzeskim w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Ponieważ podczas prac związanych  
z budową kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim został wycięty pas nawierzchni asfaltowej pomiędzy dwiema 
studzienkami kanalizacyjnymi, do tego czasu nie zostało przywrócone, a coraz bardziej się zapada. Wykonawca 
miał w tym roku dokonać uzupełnienia ubytku w drodze a już jest m-c maj.  
Następnie ponowił wniosek z dnia 24 stycznia 2020r. dot. podjętych działań zamontowania dwóch - trzech ławek 
w ciągu alejki spacerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej  
w Lewinie Brzeskim. Otrzymał tylko  informację, że wystąpiono do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie we Wrocławiu. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Radny Roman Pudło poinformował o utrudnionym wjeździe i wyjeździe kierowcom pojazdów korzystających  
z parkingu przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Wnosi o odpowiednie wyprofilowanie wjazdu na parking 
pomiędzy posesjami nr 25 do nr 29. Szczególnie od strony nieparzystej numeracji jest utrudniony wjazd pojazdom 
na parking.  
 
Burmistrz poinformował, iż powyższy wniosek zostanie przesłany do zarządcy drogi. 
 
Radny Dariusz Zięba podziękował w imieniu mieszkańców Skorogoszczy za przekazanie maseczek oraz jeszcze raz 
prosi o podjęcie działań w celu uruchomienia bankomatu na terenie  Skorogoszczy. Zapytał czy już w tej sprawie 
podjęto działania. 
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Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Do pkt 14 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. (15:34) 
 
 
Radny Stanisław Piszczek zapytał o działalność przedszkoli. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że przy spełnieniu wymogów można by już otworzyć przedszkola, tylko nie we wszystkich 
przedszkolach będzie można zachować odpowiednią powierzchnię, która ma przypadać na dziecko. Obecnie 
trwają ustalenia z Sanepidem co do spełnienia wymogów. Przeprowadzono rozeznanie wśród rodziców posłania 
dziecka do przedszkola. Również należy stworzyć bezpieczne warunki do pracy dla personelu przedszkola. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał, czy jest duże zainteresowanie wśród rodziców oddania dzieci do przedszkola? 
 
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że PP Nr 1 w Lewinie Brzeskim – 22 dzieci; PP Nr 2 w Lewinie Brzeskim – 23 dzieci; 
PP w Skorogoszczy – 3 dzieci, PP w Przeczy - 3 dzieci; PP w Łosiowie - 6 dzieci. Największe zainteresowanie jest na 
terenie Lewina Brzeskiego. 
 
Radny Dariusz Zięba, zapytał, że pomimo małej liczby dzieci nie będzie problemu z uruchomieniem przedszkola. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Radna Ilona Gwizdak zapytała w jaki sposób przebiega praca pracowników przedszkoli w związku z zaistniałą 
sytuacją, czy też zdalnie pracują jak szkoły. 
 
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi, informując, że również kontaktują się zdalnie z rodzicami dzieci 
przedszkolnych, przekazują różne zadania do realizacji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o geoportalu na którym na którym działa aplikacja Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, można tam zgłaszać miejsca gdzie powstają dzikie wysypiska, czy następuje niszczenie 
mienia. Policja na tej podstawie  będzie musiała podjąć działania. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał  czy na terenie gminy są osoby chore na koronawirusa, jaka jest obecnie sytuacja  
w gminie. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Do pkt   15 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 15:42  zamknął 
obrady  XXII  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : H. Berezowska  

 
 Sekretarz  obrad                    Przewodniczący  Rady     

  
                                             Ilona Gwizdak                                              Waldemar Włodek 
                                                                                                                    
 
   


