
 
PROTOKÓŁ  NR  XX/2020 

 
z   XX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  10 marca  2020 r. w saIi narad 
Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 8:02  obrady XX sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Wal-
demar Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 

 Prezesa Spółki  Zarządu Mienia Komunalnego Pawła Chojnackiego. 
 
Do pkt 2 (08:04) 
Przechodząc do dalszej części obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja  
jest  prawomocna, zwołana  została  w trybie art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym na 
wniosek Burmistrza  Lewina Brzeskiego z dnia 05  marca 2020r.  
Wniosek stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu. 
Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy    14     radnych, co wobec  składu  Rady wynoszą-
cego  15 radnych  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.                                                    
 
Nieobecni   -   Jacek Kieroński  
 
Listy obecności  radnych stanowi załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 3 (08:04) 
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił porządek obrad sesji : 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofi-
nansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Lewin Brzeski; 

2) w sprawie zasad udzielania Stypendium Burmistrza Lewina Brzeskiego; 
3) w sprawie uchylenia uchwały nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 

kwietnia 2015 r. w sprawie współdziałania między Gminą Lewin Brzeski a Wojewódz-
twem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski; 

4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. 
6. Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. 
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Do pkt   4 (8:05) 

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski: 
 
Stanisław Piszczek wnosi o: 
- zamontowanie wybitej szyby na przystanku autobusowym w Oldrzyszowicach, 
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- obniżenie  pobocza na drodze gminnej w Przeczy od obiektu sportowego w kierunku Lewina Brze-
skiego, 
- wypompowania rozlewiska śmierdzącej wody między świniarnią a osiedlem w Przeczy. 
 
Anna Zacharewicz wnosi o: 
-  udostępnienie budynku łowieckiego w Jasionie na potrzeby sołectwa ze względu na zły stan tech-
niczny świetlicy wiejskiej, 
-  utwardzenie ronda koło przystanku autobusowego w Jasionie, 
 
Ilona Gwizdak wnosi o remont drogi dojazdowej do przysiółka Piaski, 
 
Łukasz Bacajewski wnosi o: 
- zabezpieczenia zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Łosiowie z powodu uszkodzenia siatki ogro-
dzeniowej, 
- sprawdzenie stanu nawierzchni asfaltu ul. Cmentarnej i Nowowiejskiej  w Łosiowie ze względu na 
pęknięcia 
 
Dariusz Zięba wnosi o: 
- montaż studzienki chłonnej na nowej drodze (skrzyżowanie) ul. Cicha i ul. Opolska w Skorogoszczy, 
 
Paulina Kamińska wnosi o: 
- zbadanie stanu pobocza i możliwość wykonania studzienki odpływającej w Łosiowie na skrzyżowa-
niu ulic Nowowiejskiej i Cmentarnej, 
- utwardzenie drogi na ul. Głównej  od nr 18 do 22 (zatoczka za firmą SEGA) 
 
Roman Pudło wnosi o przykładowe ukaranie właścicieli psów wyprowadzających swoich pupili i nie 
sprzątających za nimi. 
 
 
Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał: 
 
ppkt  1 (8:32)  
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lewin 
Brzeski ; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W związku z zawiadomieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 marca 2020r. Nr I-4211-7/2- 
2/2020 w sprawie toczącego się postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XIX/140/2020 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzie-
lania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyj-
nych na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz późniejszych konsultacji telefonicznych z Kolegiantem RIO 
w Opolu należało dokonać korekty § 6 ust. 1 wyżej wymienionego regulaminu w zakresie zwrotu 
dotacji. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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Rada Miejska w obecności    14  radnych  –  14  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XX/146/2020  w 
powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 5 do  protokołu. 
Wykaz głosowań stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
ppkt  2  (8:34)   

w sprawie zasad udzielania Stypendium Burmistrza Lewina Brzeskiego; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że 
art. 18 ust 2 pkt 14a) mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Przedłożony projekt zawiera za-
sady udzielania stypendiów dla uczniów naszych szkół. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uchwała 
poza wsparciem finansowym najlepszych uczniów będzie miała przede wszystkim walor motywu-
jący, wyzwalający potencjał naszych uczniów do podejmowania wysiłku zarówno w sferze wycho-
wawczej (ocena z zachowania, aktywność społeczna, w tym charytatywna) jak i w sferze edukacji 
oraz zdrowia poprzez aktywizowanie do uczestnictwa w wielorakich zawodach sportowych. Koszt 
dla budżetu gminy nie będzie zbyt wysoki, gdyż maksymalnie wyniesie 6 000 zł. Podjęcie uchwały 
pozwoli przyznać stypendia dla najlepszych już w bieżącym roku szkolnym. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za inicjatywę, gdyż jej zdaniem jest to bardzo ważne, aby nagra-
dzać dzieci,  ale proponuje by 300 zł rozbić na  pięć kategorii, by nie było zagwozdki co do podziału 
środków w danej placówce. 
 
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że stypendia są przyznawane w  trzech katego-
riach a mianowicie edukacji, sportu i działalności społecznej. Zastępca Burmistrza zaproponował, 
aby wprowadzić zaproponowane zasady i po roku czasu można będzie zaobserwować czy te wpro-
wadzone zasady są słuszne. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym gry zespołowej, co będzie jeśli wygra cała 
drużyna, jak w tedy zostaną przyznane stypendia. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że stypendia będą przyznawane indywidualne, a także poinfor-
mował, że w przypadku, gdy wygrywa cała drużyna organizowane są spotkania na których są wrę-
czane nagrody rzeczowe. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy średnia ocen 5,00 nie jest zbyt niska jak na przy-
znanie stypendia za wybitne osiągnięcia. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że oprócz średniej są jeszcze inne punkty składowe, które decy-
dują o przyznaniu stypendium. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
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Rada Miejska w obecności    14  radnych  –   14   głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XX/147/2020  w 
powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 8 do  protokołu. 
 
ppkt  3  (8:43)  
 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 
kwietnia 2015 r. w sprawie współdziałania między Gminą Lewin Brzeski a Województwem Opolskim 
w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez gminę Lewin Brzeski;  
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że 
na podstawie uchylanej uchwały Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę z Zarządem Woje-
wództwa Opolskiego w sprawie organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli naszej gminy. 
W związku ze zmianą art. 70a Karty Nauczyciela obowiązek dofinansowania doradztwa metodycz-
nego nauczycieli z organu prowadzącego przechodzi na wojewodę. Uchwała Nr VI/49/2015 staje się 
bezprzedmiotowa. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14  radnych  –   jednogłośnie 14   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XX/148/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 10 do  protokołu. 
 
ppkt  4  (8:46)  
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że  
I. Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 123.933 zł następuje w związku z: 
rozpatrzeniem wniosku o płatność w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zadaszenia nad 
częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim” ( Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego- pismo z dnia 28 lutego 2020r. UM08-6935-UM0810461/17). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 123.933 zł planuje się przeznaczyć na: 
- wydatki związane z pilnymi remontami mieszkaniowymi w zasobie Gminy Lewin Brzeski  
(36.000 zł), 
- wydatkami związanymi z płatnościami dotyczącymi pobytu dzieci z Gminy Lewin Brzeski w placów-
kach przedszkolnych w Opolu, Niemodlinie, Michałowie, Olszance, Czeskiej Wsi (32.933 zł ), 
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej do zadania inwestycyjnego 
pn. ,, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki – Łosiów wraz z budową centrum 
przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie’’ (55.000 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 23.036,25 zł dotyczy przeniesień w zakresie: 
zabezpieczenia środków z budżetu na projekt Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 
7.000 zł 



 

 

5 

dla sołectw Buszyce, Chróścina, Golczowice, Leśniczówka, Mikolin, Przecza, Sarny Małe oraz 
przeniesienia w zakresie funduszu sołeckiego w/w sołectw z pominięciem sołectwa Sarny Małe, 
które dostarczy uchwałę Sołectwa w terminie późniejszym. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy inwestycja pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo ro-
werowej relacji Strzelniki- Łosiów” będzie realizowana tylko i wyłącznie z własnych środków. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że w marcu jest nabór 
wniosków w Aglomeracji Opolskiej, lecz będzie bardzo trudno uzyskać dofinansowanie, ale  warto 
zaryzykować. Burmistrz wyjaśnił dlaczego budowa ścieżki będzie wykonana indywidualnie przez 
Gminę Lewin Brzeski oraz poinformował dokładnie w których miejscach będzie przebiegała. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości mieć również na uwadze budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej ze Strzelnik do Brzegu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem jak odbywają się rozliczenia ze 
szkołami, do których dojeżdżają dzieci z Gminy Lewin Brzeski. 
 
Burmistrz udzielił informacji. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    14  radnych  –   jednogłośnie 14   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XX/149/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
 
Do pkt   6 (8:58) 
Wolne wnioski i informacje. 
 

Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wcześniejszego zgłoszenia o zalega-
jących śmieciach w rowie przed wjazdem do Przeczy od strony Lewina Brzeskiego. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że usunięcie śmieci zostało zgłoszone odpowiednim służbom. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wywozu śmieci ze śmietników zloka-
lizowanych przy przystankach autobusowych, a mianowicie w czyim zakresie jest wywóz tych odpa-
dów. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za wszelkie prace, które zostały wykonane na terenach sołectw. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie są prace związane z budową ścieżki 
pieszo- rowerowej z  Lewina Brzeskiego do Popielowa. 
 
Burmistrz poinformował, że za kilka dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót. 
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Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem czy mamy wpływ na ilość wolnych miejsc w 
Przedszkolach, ponieważ brakuje miejsca dla dzieci rodziców, którzy pracują przez dzieci osób nie-
pracujących. 
 
Burmistrz poinformował, że kierujemy takie osoby do przedszkola w Przeczy, gdzie są wolne miejsca. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Biura 
rady i tak: 
 

- Pismo od Wojewody Opolskiego Nr. IN.I.743.10.2020.KD dotyczącego wszczęcia postepowania 
nadzorczego uchwały Nr XIX/142/2020 z 24 stycznia 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego pomiędzy 
ulicą Wiśniową a ul. Kościuszki, 
 
-Pismo od Wojewody Opolskiego Nr. IN.I.743.10.2020.KD dotyczącego stwierdzenia niewżności w 
całości uchwały Nr XIX/142/2020 z 24 stycznia 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą 
Wiśniową a ul. Kościuszki, 
 

- pismo od Mieszkańca Mikolina z dnia 13 grudnia 2019r. (wpł. Do tut. Urzędu dnia 15 stycznia 
2020r.), które Przewodniczący Rady otrzymał do wiadomości. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

- pisma z dnia 4 lutego 2020r. (data wpływu do  tut. Urzędu 7 luty 2020r.) od Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej  Nr. NA.I-4212-683-K/2019 dot. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz 
Nr. NA.I-4212-719-K/2019 dot. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 
budżetowej, 
Pisma stanowią załącznik do protokołu. 

 
- pismo z dnia 6 lutego 2020r. od Sejmiku Województwa Opolskiego nt. zaproszenia do udziału w 
Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, który odbędzie się w dniach 20-21 
marca 2020r. w Ustroniu, 
Pisma stanowią załącznik do protokołu. 
 

- pismo z Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 lutego 2020r. Nr. BS.0004.6.2020.SM w 
sprawie zaproszenia radnych z powiatów i gmin z terenu województwa opolskiego do udziału w I 
Mistrzostwach Województwa Opolskiego w półmaratonie zaplanowanego w dn 9 maja br. ulicami 
miasta Opola. 
 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy są podejmowane środki bez-
pieczeństwa w jednostkach gminnych w związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia się koronawi-
rusem. 
 
Burmistrz poinformował, że do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja z Narodowego Funduszu 
Zdrowia jak postępować w przypadku zarażenia się  koronawirusem, która  została przekazana jed-
nostkom oraz została umieszczona na stronie internetowej.  Burmistrz poinformował, że odpo-
wiednie służby, które powinny się tym zajmować informują społeczeństwo. Na terenie powiatu nie 
ma na dzień dzisiejszy zachorowań koronawirusem. Burmistrz poinformował, że w urzędzie zostały 
zastosowane środki bezpieczeństwa w formie płynów dezynfekujących oraz płynów do mycia rąk 
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antybakteryjnych. Przypomniał o dbanie o swoje bezpieczeństwo poprzez częste mycie rąk, 
kładąc dużą uwagę na profilaktykę. 
 
Do pkt   7 (9:12) 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski oraz interpelacje  dotyczące zakresu  zadań gminy 
zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną prze-
kazane do realizacji. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 916  

zamknął obrady  XX  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący Rady  

          /-/Ilona Gwizdak                                    /-/ Waldemar Włodek                   
 
 

 


