
  PROTOKÓŁ  NR   XXIII/2020 
 
z XXIII  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 15  czerwca  2020r. w saIi  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 14ºº  obrady XXIII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Walde-
mar  Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ,  

 Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

 Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,  

 Radnych,  
oraz zaproszonych gości : 

 Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Andrzeja Grabnego, 

 Starostę Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza, 

 Dyrektora  Miejsko Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim Pana Tadeusza Tadlę, 

 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim Panią Annę Bączkowską, 

 Prezesa Zarządu MGOSP RP Piotra Cierpisza, 

 Komendanta Policji w Lewinie Brzeskim Wojciecha Andruchów, 

 Komendanta Straży Miejskiej w Lewinie Brzeski Ireneusza Telego. 
 
Do pkt 2 (14:09) 
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja  jest  prawo-
mocna. Zwołana została  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.  Na podstawie 
listy obecności  w sesji uczestniczyło   15     radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego            
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.  
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1,2,3 do  protokołu. 
 
Do pkt 3 (14:09) 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił  przedłożone  przez  Burmistrza Lewina Brzeskiego  
wnioski do porządku obrad sesji : 

1) z dnia 10 czerwca 2020r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał:  
 
a) o zmianie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020r. , 
b) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

Wniosek stanowi  załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 
 
Rada Miejska w obecności   13       radnych –  jednogłośnie   13    głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością 
głosów)  wniosek z dnia 10 czerwca 2020r. 
 
Uwaga: wystąpił problem techniczny. Radni Dariusz Zięba i Leszek Fornal wyrazili wolę głosowania „za” po-
mimo, iż wystąpili w panelu do głosowania jako osoby nieobecne. 
 

2) z dnia 15 czerwca 2020r. o wprowadzenie po pkt 7, pkt 8 o treści „Udzielenie informacji w sprawie 
przebudowy mostu na kanale ulgi Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim”. 

Wniosek stanowi  załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 
 
Uwaga:  zmiana quorum - Radny Antoni Rak opuścił obrady sesji- liczba radnych wynosi 14  
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Rada Miejska w obecności   14       radnych –  jednogłośnie   14     głs. „za” przyjęła (bezwzględną większo-
ścią głosów)  wniosek z dnia 15 czerwca 2020r. 

 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem  przedstawia  się  następu-
jąco : 
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. Udzielenie informacji w sprawie przebudowy mostu na kanale ulgi Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim”. 
9. Przyjęcie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 29 kwietnia 2020r. do 

dnia 31 maja 2020r. 
10. Zapoznanie się : 

1) z informacją nt. stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy Lewin  Brzeski za 2019r.; 

2) z analizą  stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2019  z uwzględnieniem kalkulacji  
kosztów, efekty i problemy; 

3)  ze sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2019r. 
11. Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za 2019 rok: 

1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2019;  
2) debata nad raportem; 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania. 

12. Rozpatrzenie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2019r.  
1) wystąpienie  Burmistrza  w  sprawie  sprawozdania  z realizacji budżetu  za  2019r.; 
2) przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  

za 2019r.; 
3) przedstawienie opinii  ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju 

Gospodarczego;  
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z wyko-

nania budżetu gminy za 2019r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej; 

5) dyskusja; 
6) podjęcie uchwał  w sprawie : 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem  z wykonania 
budżetu gminy za 2019r.,  

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy  za  2019r.    
13. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
2) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2020; 
3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2020/2021; 
4) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim; 
5) w sprawie przystąpienia gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu „Rodzinna Przystań” - poprawa 
funkcjonowania społecznego rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
zamieszkujących gminę Lewin Brzeski poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych; 
6) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie; 
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oldrzyszowice; 
8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
9) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

14.     Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
15.  Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
16.  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
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17.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
Do pkt  4 (14:15) 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania : 
  
Radny Stanisław Piszczek wnosi o  odtworzenie rowu w Przeczy zasypanego przez wykonawcę robót kanali-
zacyjnych znajdującego się na skrzyżowaniu w Przeczy przy wjeździe na osiedle po prawej stronie. 
 
Radna Ilona Gwizdak wnosi : 
-w imieniu mieszkańców Borkowic o wykoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Brze-
ski, 
- remontu doraźnego drogi powiatowej w Borkowicach- likwidacja ubytków. 
 
Radny Dariusz Zięba wnosi: 
-w imieniu mieszkańców Skorogoszczy o ustosunkowanie się do planów budowy chodnika przy drodze po-
wiatowej ze Skorogoszczy do Przeczy, 
- uzupełnienie ubytków w drodze gminnej asfaltowej  ul. Słowackiego w Skorogoszczy, 
 
Radny Robert Laszuk wnosi o  przycięcie żywopłotów na ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim, 
 
Radny Waldemar Włodek wnosi: 
-o naprawę nawierzchni Rynku w Lewinie Brzeskim oraz uzupełnienie oznakowania, wyznaczenia miejsc 
parkowania oraz przejść dla pieszych- naprawa chodnika przy ul. Matejki. 
 
-o koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych w kierunku Kantorowic- Nowej Wsi Małej- Łosiowa oraz 
Lewin Brzeski- Magnuszowice 
 
-o  naprawę nawierzchni ul. Stromej od strony ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim (zapadające się bloczki be-
tonowe) 
 
Radna Anna Zacharewicz wnosi o namalowanie pasów przejścia dla pieszych przy przystankach autobuso-
wych w Nowej Wsi Małej. 
 
Radny Roman Pudło wnosi o  umieszczenie na terenie Lewina Brzeskiego tabliczek informujących o sprzą-
taniu po swoich pupilach. 
 
Radny Łukasz Bacajewski wnosi o poprawienie kostki brukowej na ul. Kwiatowej w Łosiowie. 
   
Do pkt  5  (14:22) 
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zgłosił następujący wniosek odnośnie : 
 
-    poparcia złożonych  interpelacji Radnych Pana Roberta Laszuka oraz Romana Pudło o 
     przecięciu żywopłotu i wycięcia chwastów przy ul. Kościuszki oraz odnowienie pasów- 
     przejścia dla pieszych ul. Kościuszki i Moniuszki (droga powiatu), oraz pasów środkowych          
     przerywanych w tych ulicach 
 
Do pkt  6 (14:24) 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i tak: 
 
- udział w dwóch  spotkaniach  dot. bezpieczeństwa mieszkańców gminy z Komendantem Powiatowym w 
Brzegu oraz Komendantem Komisariatu w Lewinie Brzeskim, 

- udział w narodowym czytaniu z inicjatywy Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim, 
- spotkania z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza w ramach cotygodniowych dyżurów Przewodniczącego 
Rady, 
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- spotkanie z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna 
Mokrzan w ramach komisji mieszkaniowej. 
 
Treści pism, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej: 

 
- Pismo Prokuratury Rejonowej w Brzegu z dnia 29 kwietnia 2020r. Sygn. Akt PR Pa 4.2020 do Wojewódz-
kiego Sadu Administracyjnego w Opolu w sprawie skargi na uchwałę nr LII/437/2018 Rady Miejskiej w Lewi-
nie brzeskim z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski. Przewodniczący Rady poinformował, że za porozumie-
niem z Radcą Prawnym oraz z pomocą Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska została przygotowana odpowiedź; 
 
- Pismo Prokuratury Rejonowej w Brzegu z dnia 02 czerwca 2020r. Sygn. Akt PR Pa 10.2019 do Wojewódz-
kiego Sadu Administracyjnego w Opolu w sprawie skargi na uchwałę nr XXIX/2507/2002 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków. Przewodniczący Rady poinformował, że za porozumieniem z Radcą Prawnym oraz z po-
mocą  Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska została przygotowana odpowiedź; 
 
- przedstawienie pisma z Gminy Lubsza  dnia  30 kwietnia 2020r. ( data wpływu do Urzędu 21 maj 2020r.) w 
sprawie przesłania pisma Wójta Gminy Lubsza do Związku Gmin Śląska Opolskiego z prośbą o poparcie 
sprzeciwu wobec niejęcia projektu budowy obwodnicy miejscowości Lubsza; 
   
- Przedstawił petycję z dnia 31 maja 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.06.2020r) w interesie publicz-
nym oraz w związku z istniejącą pandemią w Polsce w  zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radcy Prawnego o wyrażenie opinii. Radca Prawny poinformował, że 
petycję należy pozostawić  bez dalszego biegu.  
 
 
Do pkt  7 (14:32) 

Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego: 
 
W związku z nieobecnością Radnych Rady Powiatu, informacje nie zostały przedstawione. 
 
 
Do pkt  8 (14:32) 

Udzielenie informacji  w sprawie przebudowy mostu na kanale ulgi Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brze-
skim: 
 
Informacji w sprawie przebudowy mostu na kanale ulgi Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim udzielił Starosta 
Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz. Słowami wstępu przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu sesji  
i przechodząc do udzielenia informacji poinformował, iż w zeszłym roku została opracowana dokumentacja 
oraz został złożony wniosek w ramach dróg samorządowych. W tym roku wniosek znalazł się na pierwszym 
miejscu listy rezerwowej, natomiast po znalezieniu oszczędności, wniosek awansował i jest przewidziany do 
dofinansowania. Niestety  kwota dofinansowania  nie jest satysfakcjonująca,  gdyż wynosi 50%, a realizacja 
jest przewidywana w cyklu dwuletnim i przewidywany  koszt przebudowy mostu wyniósłby 8,5 mln zł.   Sta-
rosta poinformował , że ruch przez most na ten moment jest mocno ograniczony, a stan techniczny jest coraz 
gorszy, a konieczność przebudowy jest więcej niż konieczna. Starosta poinformował  trudnej sytuacji finan-
sowej powiatu i o przewidywanych trudnościach w finansowaniu drugich 50% tylko i wyłącznie z własnych 
środków, dlatego zwraca się z prośbą o  wesparcie inwestycji i partycypowanie w realizacji tego zadania. 
Starosta poinformował że względu na to,  iż jest to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim cały ciężar wy-
datków przewidywany jest na rok 2021r. Starosta poinformował, że jest bardzo trudno uzyskać dofinanso-
wania, na inwestycje takie jak infrastruktura drogowa. Tytułem zakończenia Starosta poinformował,  że stan 
techniczny jest na tyle trudny, iż w pewnym momencie nie będzie tego przejazdu w ogóle. 
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Zapytania i uwagi: 
 
Radny Leszek Fornal poinformował, że kwota 2,5 mln zł jest bardzo dużą kwotą jak na możliwości gminy i 
zwrócił się z propozycją, aby spróbować poszukać innych źródeł dofinansowania lub przełożyć inwestycję 
przynajmniej o rok czasu. Radny zaproponował, że rozważyć możliwość puszczenia ruchu dołem, być może 
będzie to tańsze rozwiązanie. 
 
Starosta Jacek Monkiewicz poinformował, że gdyby była pewność dostania dofinansowania z innych źródeł 
można by było poczekać. Przypomniał, że most znajduje się nad  Zalewem Nysa Kłodzka i póki jest susza 
przejazd dołem jest możliwy, ale co będzie w przypadku podwyższonego stanu wód. Starosta poinformował, 
że zainwestowanie w drogę, która nie ma prawa bytu jest niegospodarne i żadna instytucja nie wyraziła by 
na to zgody, gdyż ruch musi odbywać się w sposób bezpieczny. Poinformował, że od kilku lat ruch odbywa 
się w sposób  wahadłowy, a głównym uczestnikiem są Górażdże Kruszywa i transport ciężki powoduje, że  
stan mostu się pogarsza. Poinformował, że przedsiębiorca, który płaci podatki w gminie oczekuje sprawnego 
transportu  i  zadeklarował użyczenie terenu jeśli chodzi o przejazd podczas przebudowy. Starosta poinfor-
mował, iż jest to  sytuacja trudna, z której zdaje sobie sprawę i dlatego przybył na obrady sesji. Starosta 
zapewnił, że rozmowy będą nadal prowadzone z wojewodą, aby na drugi etap czyli na rok 2021, poziom 
dofinansowania powiększyć.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy były rozważane możliwości postarania 
się o dofinansowanie z jeszcze innych źródeł. 
Starosta Jacek Monkiewicz poinformował, że będą prowadzone rozmowy z Górażdżami Kruszywa, ale nie-
stety nic w tej sprawie nie można obiecać. 
 
Radny  Robert Laczuk podzielił się uwagą czy nie lepiej by było zaryzykować i poczekać z inwestycją, aplikować 
w terminie późniejszym, być może miedzy czasie pojawi się możliwość większego dofinansowania. 
 
Starosta Jacek Monkiewicz wyjaśnił jakie zagrożenia mogą być spowodowane z tytułu opóźnienia inwestycji. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że jest wiele inwestycji w gminie Lewin Brzeski, które zostaną zabloko-
wane i dlatego zwrócił się z prośbą po raz kolejny o rozważenie możliwości przełożenia terminu inwestycji. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy Powiat ma środki na remont nawierzchni mostu. 
 
Starosta poinformował, że jest to rozwiązanie tymczasowe, które nie poprawi stanu technicznego mostu i 
może być podejrzenie o nie gospodarne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Radni zadawali pytania dotyczące przebiegu realizacji przebudowy mostu, na które Starosta udzielał odpo-
wiedzi. 
 
W dyskusji głos zabrał Burmistrz Artur Kotara informując, jak wygląda stan techniczny mostu i jak trudna 
jest to decyzja. Poinformował, że na najbliższych posiedzeniach będzie ten temat rozważany i będzie w tej 
sprawie należało podjąć decyzję. 
 
Starosta odniósł się do złożonych interpelacji w kierunku dróg powiatowych i udzielił odpowiedzi. 
 
Radny Stanisław Piszczek podziękował, za pierwszy etap przebudowy chodnika w Przeczy. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy po inwestycji przebudowy mostu i chodnika w Przeczy na-
stępną inwestycją będzie droga powiatowa w Skorogoszczy. 
 
Starosta poinformował, ze tak wynika z ustaleń z Burmistrzem ta droga jest następna w kolejce. 
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Do pkt  9 (15:20) 

Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 29 kwietnia do 
dnia 31 maja 2020r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  6 do  protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 
Stanowiska przedstawili  Przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego  Radny Robert Laszuk i Radny 
Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
Stanowiska  stanowią załącznik   Nr  7 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  8 Komisji Rolnictwa            
i Ochrony Środowiska. 
 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7 głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6 głs. „za”  
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania. 
 
Rada Miejska w obecności    14     radnych –   jednogłośnie     14     głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie. 
Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Uwaga: wystąpił problem techniczny u radnej Anny Zacharewicz, pomimo obecności nie wyświetlił się na 
tablecie panel do głosowania przez co została oznaczona jako osoba „nieobecna” 
 
Do pkt  10  

Zapoznanie się: 
 

(15:26) 1)  z informacją nt. stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej 
na terenie gminy Lewin  Brzeski za 2019r. 
Informacja stanowi załącznik  Nr 10 do protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
 -   Rozwoju Gospodarczego  -  komisja zapoznała się z informacją nt. stanu bezpieczeństwa, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - komisja zapoznała się z informacją nt. stanu bezpieczeństwa zgłaszajac 
wniosek o  dołożenie wszelkich starań, aby zakupić i przekazać w użytkowanie nowy wóz strażacki dla OSP 
Łosiów.  
 
 Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Woj-
ciecha Andruchów z uwagą dotyczącą zbyt małej widoczności patroli policji w Lewinie Brzeskim. Radny po-
informował, że w pierwszych tygodniach pandemii policja była dużo bardziej widoczna niż na ten moment. 
 
Komendant poinformował, że w pierwszych tygodniach pandemii było dużo wsparcia i dodatkowych  
patroli z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, a na ten moment jest sytuacja taka sama jak przed wybuchem 
koronawirusa. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem, ile na ten moment jest policjantów w komisariacie. 
 
Komendant poinformował ile jest policjantów na ten moment i jak wygląda obsada w Komisariacie w Lewi-
nie Brzeskim. Komendant poinformował również jak wygląda sytuacja z osobami, które podlegają przymu-
sowej kwarantannie. 
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Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców zwrócił się z prośbą do Komendanta o częstsze patrole w 
okolicach stadionu wieczorową porą, gdyż jest dużo dewastacji i libacji alkoholowych. 
 
Komendant poinformował, że postara się aby patrol codziennie monitorował ten teren a także przypomniał 
o aplikacji pod tyt. Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzez którą, można zgłosić niebezpieczne 
zdarzenia. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą, o częstsze patrole w Skorogoszczy na placu zabaw. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do informacji Komisariatu policji o  spadek wykrywalności 
kradzieży i z czego to wynika. Przewodniczący z wrócił uwagę, iż jego zdaniem na str. 6 w pkt 1. Wykrocze-
nia, jest potraktowany zbyt ogólnie.  
 
Komendant udzielił szczegółowych wyjaśnień. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy wzrosła wykrywalność fałszywych alarmów straży pożar-
nej. 
 
Prezes Zarządu MGOSP RP Piotr Cierpisz poinformował dlaczego dochodzi do sytuacji fałszywych alarmów a 
także poinformował, że świadomość ludzi jest coraz większa i takich alarmów jest coraz mniej. 
 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała o zdarzeniu, które niedawno zaobserwowała, a mianowicie do nie-
wielkiego pożaru zostało wezwanych trzy zastępy straży pożarnej. Radna zwróciła się z zapytaniem dlaczego 
dochodzi do takich sytuacji. 
 
Pan Piotr Cierpisz udzielił informacji dlaczego takie sytuacje się zdążają. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z prośbą do przedstawicieli służb mundurowych aby ukarać czasami przy-
kładnie właściciela pupila za niesprzątnięcie po nim. 
 
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 
(15:49) 2) z analizą  stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2019  z uwzględnieniem 

kalkulacji  
kosztów, efekty i problemy; 
Analiza stanowi załącznik  Nr 11 do protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rozwoju Gospodarczego  -  zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności instytucji kultury i  stoi na sta-
nowisku, że pełna analiza kosztów i wszystkich zagadnień związanych z odpadami komunalnymi zostanie 
dokonana na Komisji Rozwoju Gospodarczego we wrześniu br. i w związku z tym wnosi do Burmistrza Le-
wina Brzeskiego o przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów w tym temacie. 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  -  zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury. 
 
Nie podjęto dyskusji w powyższym temacie. 

 
(15:55) 3) ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2019r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 12 do protokołu. 
 
-   Rozwoju Gospodarczego  -  zapoznała się z informacją nt. stanu bezpieczeństwa, 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  -  zapoznała się z informacją nt. stanu bezpieczeństwa, 
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Dyrektor Miejskiej- Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Bączkowska poinformowała, o działaniach jakie zo-
stały poczynione w bibliotece w okresie pandemii. 
 
Do pkt  11 (15:55)  

Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za 2019 rok: 
Raport stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2019: (15:55) 
 
Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2019 przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. 
 

b) debata nad raportem: (16:00) 
 
w debacie nad raportem udział wzięli: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym gospodarki wodno- ściekowej i zwrócił uwagę,  
że zasoby wody znacznie się obniżyły i należało by szukać alternatywnych źródeł wody. Radny należało by 
monitować do Gospodarstwa Polskiej Wody, aby zwiększyć ilość progów gromadzących wodę w rzece Nysa 
Kłodzka. 
 
Burmistrz przychylił się do wypowiedzi radnego odnośnie zmniejszających się zasobów wody i poinformo-
wał, że będzie podjęta próba uruchomienia ujęcia wody w Mikolinie. W  pierwszej kolejności będzie nale-
żało ułożyć nowy rurociąg z Mikolina do Golczowic, niemniej jednaj gminę nie ominie problem szukania al-
ternatywnych źródeł wody, takich gdzie nie trzeba będzie budować stacji uzdatniania wody. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na kilka informacji, które nie zostały ujęte w raporcie, a które dobrze by 
było  zawrzeć w przyszłym roku. 
 
Burmistrz poinformował, że w przyszłym roku raport będzie uzupełniony o zgłoszone informacje. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę iż w raporcie został, ujęty plac zabaw, który już nie istnieje w Borkowi-
cach, a także zwróciła się z zapytaniem o okres ważności dokumentacji związanej z budową basenu. 
 
Burmistrz udzielił szczegółowych informacji. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że dosyć często nadużywane jest hasło „przemoc w rodzinie” a mało 
jest informacji na temat dobrych skojarzeń z rodziną.  
 
Burmistrz odniósł się ogólnie do sytuacji przemocy w rodzinie i zaapelował o zgłaszanie jakichkolwiek sygna-
łów o możliwej przemocy w rodzinie.  
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem kiedy została utworzona Miejska i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna. 
 
Pani Anna Bączkowska udzieliła odpowiedzi. 
 
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania; (16:17) 
projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr  14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności      15        radnych –       15      głs.  „za” podjęła uchwałę Nr XXIII/175/2020 w po-
wyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do  protokołu. 
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Do pkt  12 (16:20) 

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2019r. 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019r., sprawozdanie finansowe i informacja o stanie 
mienia komunalnego stanowią załącznik   Nr 16 do  protokołu. 
 
ppkt 1 (16:20) 

wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2019r., 
 
Przed podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski za 2019 
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2019 rok proszę Państwa o chwilę 
uwagi. W wielkim skrócie  przedstawię informacje dotyczące realizacji budżetu za 2019 rok po stronie docho-
dów i wydatków budżetowych oraz przypomnę niektóre inwestycje zrealizowane w 2019 roku. 
 
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , Szanowni Sołtysi  Panie i Panowie ! 
 

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2019  rok został przyjęty Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia  20 grudnia  2018 r.  w następujących  kwotach:            

                 
plan dochodów….……53.691.904,07 zł 
w tym: 
dochody bieżące……………………  47.105.467 zł 
dochody majątkowe…………………  6.586.437,07 zł 
 
plan wydatków…………………53.824.492,33 zł 
w tym : 
wydatki bieżące………………………45.439.437,45 zł 
wydatki majątkowe…………………... 8.385.054,88  zł 
 
planowany  deficyt  budżetu w wysokości  132.588,26 zł  zostanie  miał zostać pokryty przychodami  z tytułu 
pożyczek i kredytów  zaciągniętych na rynku  krajowym 
 
W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów  i roz-
chodów. 
Dokonane  zmiany planu budżetu w 2019 r. to: 
- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę       3.996.807,93 zł 

 zwiększenie  planu dochodów bieżących o kwotę    6.789.390 zł 

 zmniejszenie  planu dochodów majątkowych o kwoty   2.792.582,07  zł 
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę       5.288.908,67 zł 

 zwiększenie planu wydatków  bieżących o kwotę  7.145.361,55 zł    

 zmniejszenie  planu  wydatków majątkowych o kwotę   1.856.452,88 zł 

 zwiększenie planu przychodów   1.243.675,40 zł 

 zmniejszenie planu rozchodów ………..  48.424,34 zł 
 Powyższe zmiany dokonywane były  stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.   
W wyniku wprowadzonych zmian w  2019 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. zamknął się następu-
jącymi kwotami: 

 plan dochodów      57.688.712 zł 
w tym: dochody bieżące……...  53.894.857 zł 

 dochody majątkowe…..   3.793.855 zł 

 plan wydatków………………………..……59.113.401 zł 
w tym: 
wydatki bieżące…….   52.584.799 zł 
wydatki majątkowe….  6.528.602zł 
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 plan przychodów……..…............... 3.184.018 zł 

 plan rozchodów…………………    1.759.330 zł 

Uchwalony przez Radę Miejską budżet , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku , przewidywał realizację do-
chodów w kwocie 57.688.712  zł. Dochody wykonano w kwocie  57.846.510 zł, co stanowi  100,3% planu, w 
tym  

- dochody bieżące wykonano na kwotę 54.306.830zł , co stanowi  100,8 % planu ,  
- dochody majątkowe wykonano na kwotę  3.539.680 zł, co stanowi  93,3 % planu. 
 
  W ramach budżetu roku 2019 realizowano zadania bieżące  w zakresie utrzymania oświaty – 16.850.503  zł, 
opieki społecznej i rodziny – 18.606.310 zł , gospodarki mieszkaniowej – 1.734.742 zł , administracji publicz-
nej- 5.940.964 zł , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 5.234.661,dróg 3.256.660 zł  oraz realizo-
wano  inne zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.  
 W ramach wydatków majątkowych  zrealizowano : 
 
Jeszcze raz przypomnę -  
1.Budowę centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim  – 2.881.096 zł 
2.Budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy 
 Lewin Brzeski  -211.998 zł 
3. Realizowano zadania inwestycyjne w zakresie  gospodarki gruntami i  
nieruchomościami – 214.368 zł 
4. Udzielono dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 22.284 zł  
5. Udzielono dotacji na wymianę źródeł ciepła – 324.413 zł 
6. Ponoszono wydatki na remonty świetlic wiejskich -  54.911 zł 
7. Rozpoczęto  zadanie inwestycyjne pn.,, Przebudowa zabytkowego budynku  Willa XIX w  m. Strzelniki  - 
111.472 zł ( dokończenie zadania nastąpiło w roku 2020 ) 
8. Opracowano program prac konserwatorskich dla obiektu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim – 
41.800 zł 
9. Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne  w zakresie placów zabaw na terenie gminy – 144.351 zł  
10. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa budynku socjalnego dla LZS w m. Skorogoszcz – 547.906 
zł . 
 
 
W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotowych w zakresie  finansowania działalności pod-
stawowej  ( funkcjonowanie MGDK oraz MGBP),oraz  dotacji  celowych ( dofinansowanie stanowiska konser-
watora ds. ochrony zabytków, dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania Wydziału Komunikacji  
Starostwa Powiatowego w Brzegu, oraz finansowano zadania w zakresie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, 
propagowanie sportu masowego  jak również przez Stowarzyszenie  Caritas realizowano zadanie w zakresie 
opieki i pielęgnacji domowej. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji  Gmina  
posiadała zobowiązania  w wysokości  7.656.549 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na 
dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi 13,2 % . 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów  i usług. 
 
Ważnym podkreślenia jest fakt, że  : 
- rok 2019  był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na  realizację zadań gminy głównie z 
budżetu  Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 
Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2019 r. wpłynęła kwota   2.788.755  zł, co stanowi 78,8 %   zre-
alizowanych dochodów majątkowych. 
 
 Budżet gminy za 2019 r. został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wydane przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej i Regionalną 
Izbę Obrachunkową . 
Proszę  P. Skarbnik o przedstawienie opinii  RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu . 
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Dziękuję za uwagę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 2019 rok. 
 
Wystąpienie Burmistrza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
ppkt  2 (16:20) 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 141/2020  z dnia  23 kwietnia 2020r.  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu  gminy za 2019r., 
Opinia stanowi załącznik Nr 18 do  protokołu. 

 
ppkt 3 (16:28) 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Leszek Fornal odczytał stanowisko 
Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020r. w którym Komisja po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2019., sprawozdaniem finansowym oraz informacją 
o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie (w obecności  6 członków Komisji -    jednogłośnie          
6 głs. „za” ) 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji podjęte 
na posiedzeniu w dniu 15  czerwca 2020r. w którym Komisja po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym 
z wykonania budżetu gminy za 2019 r., sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunal-
nego w obecności 6 radnych – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie. 

 
 
ppkt 4 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak poinformował, że ocenę sprawozdania finansowego 
gminy , sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r., dokonano na posiedzeniu Komisji w dniu             
4 czerwca 2020r. oraz odczytał uchwałę Nr 2/2020 w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy za 
2019 rok     i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
Następnie odczytał Uchwałę Nr 211/2020 z dnia  9 czerwca 2020r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2019 
rok. 
Uchwała Komisji stanowi załącznik  Nr  19 do  protokołu. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 20 do  protokołu. 

 
ppkt  5 

w dyskusji udział wzięli: 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że budżet na 2019r. był realizowany prawidłowo, a wszelkie zmiany 
były omawiane i konsultowane z Radą Miejską. Ponadto Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. było 
szeroko omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.  

 
ppkt 6 
podjęcie uchwał  w sprawie : 
 
lit a 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu 
gminy za 2019r., 
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 21 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie 
imienne. 
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Rada Miejska w obecności    15      radnych  –  jednogłośnie   15      głs. „za” podjęła Uchwałę Nr 
XXIII/176/2020    w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 22 do protokołu  
Głosowanie imienne stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 

lit b 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu 
gminy  za  2019r.    
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 24 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15  radnych  –  jednogłośnie   15   głs. „za” podjęła Uchwałę Nr   XXIII/177/2020                
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 25  do protokołu. 
 
Burmistrz Artur Kotara złożył podziękowanie za udzielenie absolutorium oraz przyjęcie sprawozdania za 
2019r. przypomniał o zrealizowanych inwestycjach, złożył  podziękowanie kierownictwu i pracownikom 
urzędu, kierownictwu jednostek organizacyjnych Gminy w tym prezesom spółek gminnych, dyrektorom pla-
cówek oświatowych i kulturalnych , za prace nad realizacją budżetu, oraz sołtysom i  radnym za współpracę 
przy wykonaniu budżetu.  
 
Do pkt   13 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie. (16:51) 
 
ppkt  1 (16:51) 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 26  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komi-
sji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15   głs. „za”  podjęła Uchwałę Nr  
XXIII/178/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 27 do  protokołu. 
 
ppkt  2    (16:53) 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2020; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 28  do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na 
posiedzeniach Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce i pod-
dał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła Uchwałę Nr  XXIII/179/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 31 do  protokołu. 
 
ppkt  3 (16:55)    

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 
2020/2021; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 32  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach  
Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła Uchwałę Nr  XXIII/180/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 33 do  protokołu. 
 
ppkt  4   (16:55) 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 34  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach  
Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXIII/181/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 35 do  protokołu 
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ppkt  5 ( 16:57)    

w sprawie przystąpienia gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu „Rodzinna Przystań” - poprawa 
funkcjonowania społecznego rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
zamieszkujących gminę Lewin Brzeski poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 36  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach  
Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXIII/182/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 37 do  protokołu 
 
ppkt  6    (16:58) 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 38  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach  
Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXIII/183/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 39 do  protokołu 
 
ppkt  7  (16:59) 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oldrzyszowice; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 40  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach  
Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
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Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXIII/184/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 41 do  protokołu 
 
ppkt  8   (17:00) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 42  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach  
Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXIII/185/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 43 do  protokołu 

 
ppkt  9   (17:02) 

w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 44  do protokołu. 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach  
Komisji. 

Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  15     radnych  –    jednogłośnie 15  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXIII/186/2020  
w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 45 do  protokołu 
 
Do pkt  14 (17:03) 

Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji: 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą reali-
zowane. 
 
Do pkt   15 (17:05) 

Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do odpowiedzi, którą dostał w sprawie montażu progów 
zwalniających na ul. Piasta Kołodzieja i nie wynika z niej czy progi będą zamontowane. Radny zwrócił się 
również z prośbą o informacje czy będą zamontowane ławki w kierunku Kantorowic w trakcie dróg spacero-
wych. 
 
Burmistrz udzielił informacji na jakim etapie jest procedura w jednej i drugiej kwesti. 
 
Do pkt 16 (17:07) 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wyborów prezydenckich 2020. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża udzieliła szczegółowych wyjaśnień. 
 
Do pkt  17 (17:20) 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 17:20  zamknął 
obrady  XXIII  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
 /-/  I l o n a  G w i z d a k     / - / W a l d e m a r  W ł o d e k  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


