PROTOKÓŁ NR XXIV/2020
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 r. w saIi narad
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 8:02 obrady XXIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar 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 w Lewinie Brzeskim Pawła Chojnackiego.
Do pkt 2 (08:05)
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 04 sierpnia 2020r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni - Łukasz Bacajewski, Jacek Kieroński, Stanisław Piszczek
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 3 (08:07)
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 uchwały:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
6. Podjęcie stanowiska w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym”.
7. Wolne wnioski, zapytania i komunikaty.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4 (8:09)
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi o:
- wyczyszczenie 4 studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego, ul. Kasztanowej i ul.
Krótkiej w Lewinie Brzeskim,
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- ustawienie znaku drogowego, droga z pierwszeństwem przejazdu , na wylocie drogi powiatowej
(ul. Al. Wojska Polskiego wyjazd z rynku w Lewinie Brzeskim)
- ponowne ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ul. Al. Wojska Polskiego z ul. Krótką.
Radna Ilona Gwizdak wnosi o:
- nową nawierzchnię na drodze dojazdowej do Przysiółka Piaski,
- ponowny pokos przy drogach powiatowych oraz zwrócenie uwagi na małą częstotliwość pokosów w stosunku do lat ubiegłych,
- załatanie dziur na drodze powiatowej w Borkowicach, które pojawiły się w tych samych miejscach
co wcześniej.
Radny Dariusz Zięba wnosi o:
- wymianę cieknących rynien na sali gimnastycznej w Skorogoszczy,
- naprawę drewnianej podbitki w nowym budynku PSP w Skorogoszczy.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał:
ppkt 1 (8:12)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 521.770,44 zł następuje w związku z:
᠆ wykonaniem planu w zakresie wpływów z różnych dochodów - dotyczy zwrotu za media najemców
lokali komunalnych (90.000 zł ),
᠆ wykonaniem planu podatku dochodowego od osób prawnych ( 136.478 zł ),
᠆ podpisaniem porozumienia wstępnego na realizację projektu w ramach RPO WO pn. ,, Bliżej rodziny i dziecka – III edycja ‘’ – kwota środków na realizację 65.292,44 ( projekt realizowany przez
Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim) ,
᠆ podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach RPO WO pn. ,,Rodzinna Przystań”- kwota
środków na realizację 30.000 zł ( projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lewinie Brzeskim),
᠆ wprowadzeniem dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości tj. działek rekreacyjnych - 200.000 zł .
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 521.770,44 zł dotyczy:
᠆ zabezpieczenia kwoty w wysokości 37.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
᠆ zabezpieczenia kwoty w wysokości 10.000 zł na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,
᠆ zabezpieczenia środków na remont lokali komunalnych ( 45.000 zł ),
᠆ zabezpieczenia środków na utrzymanie targowiska ( 12.000 zł ),
Id: E82CA3F9-17FE-4A4B-9439-9C81556CBBD8. Projekt Strona 3
᠆ zabezpieczenia środków na wykonanie decyzji Państwowej Straży Pożarnej w budynku PSP
Skorogoszcz ( 6.000 zł ),
᠆ zabezpieczenia środków na wykonanie decyzji Państwowej Straży Pożarnej w budynku Przedszkola
Nr 1 w Lewinie Brzeskim ( 10.000 zł ),
᠆ wydatków w ramach projektu RPO WO pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” – kwota środków
65.292,44 ( projekt realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim) ,
᠆ wydatków w ramach projektu RPO WO pn. ,,Rodzinna Przystań”- kwota środków na realizację
30.000 zł (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie
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Brzeskim),
᠆ zabezpieczenia środków na zakup pojemników na odpady - 10.000 zł ,
᠆ zabezpieczenia środków związanych z odkomarzaniem terenów gminnych (10.000 zł ),
᠆ zabezpieczenia środków na realizację Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest – w 2020 roku (131.178 zł),
᠆ zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na remont
dzwonnicy w m. Golczowice (3.300 zł),
᠆ zabezpieczenia wydatków majątkowych w zakresie zamontowania kotła c.o. w budynku Ratusza
Urzędu Miejskiego i wymiany drzwi wejściowych do budynku (50.000 zł)
᠆ zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków (20.000 zł),
᠆ zabezpieczenia środków w zakresie oświetlenia ulic (48.000 zł),
᠆ dostosowanie budynku Willa XIX w Strzelnikach na przeniesienie Wydz. Podatkowego (29.000 zł),
᠆ zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich Kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim (5.000 zł).
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jakie drogi będą remontowane w ramach remontów
dróg gminnych.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że będzie dofinansowanie do parkingu
przy OSP w Łosiowie a pozostała kwota zostanie przeznaczona na remonty cząstkowe dróg szczególnie w tych miejscowościach, gdzie zostały zabezpieczone środki w ramach funduszu sołeckiego
na remonty dróg.
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że w przysiółku Piaski są zabezpieczane środki w ramach funduszu sołeckiego na cząstkowe załatanie dziur, ale niestety jest konieczny remont całkowity.
Burmistrz poinformował, że szacowany remont całej drogi do przysiółka Piaski wynosiłby ok. 500600 tys. zł i na dzień dzisiejszy niestety Gmina nie posiada takich środków. Przypomniał, że liczba
zameldowanych osób w przysiółku wynosi 32 osoby, natomiast to oczywiście nie oznacza, żeby o
ludziach tam mieszkających zapomnieć. W październiku jest nabór wniosków do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na drogi lokalne, gdyż ta droga wpisuje się w zasady tego programu i jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie droga będzie remontowana.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem czy kwota 90.000 zł z planowanych dochodów z wykonania planu w zakresie wpływów z różnych dochodów- dotyczy zwrotu za media najemców lokali
komunalnych czy jest to kwota odzyskana od dłużników.
Burmistrz poinformował, że wpływ na to ma szereg czynników m. in. ściągnięte kwoty przez Komornika i Urząd Skarbowy.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wprowadzenia dochodów z tyt. sprzedaży
nieruchomości tj. działek rekreacyjnych w kwocie 200 tys. zł, czy są to działki już sprzedane czy będą
dopiero sprzedawane.
Burmistrz poinformował, w najbliższym czasie planujemy sprzedać mieszkanie, które Gmina odzyskała na ul. Rolnej i 17 działek rekreacyjnych.
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zabezpieczenia 10 tys. zł na zakup
pojemników na odpady.
Burmistrz poinformował, że w Gminie jest bardzo dużo nowo wybudowanych domów które, czekają
na wyposażenie.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zabezpieczenia środków na wykonanie
decyzji Państwowej Straży Pożarnej w budynku PSP Skorogoszcz oraz w budynku Przedszkola Nr 1
w Lewinie Brzeskim, o jakie zalecenia chodzi.
Burmistrz poinformował jakie zalecenia należy wdrożyć .
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem o sprzedaż działek rekreacyjnych oraz poinformowała, że w przyszłości należało by się zastanowić nad budową infrastruktury dla mieszkańców
domków letniskowych.
Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności na budowę kanalizacji i poprawę infrastruktury
czekają mniejsze miejscowości z Gminy Lewin Brzeski, ale w przyszłości Gmina również będzie się
pochylać nad usprawnieniem życia na działkach rekreacyjnych.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała, za zabezpieczenie środków na remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice oraz poinformowała, że mieszkańcy trzeci rok z rzędu zabezpieczają środki z funduszu
na ten cel.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy w zabezpieczonych środkach w kwocie 12 tys. zł
na utrzymanie targowiska jest również kwota na utrzymanie na nim porządku.
Burmistrz poinformował, że w zabezpieczonych środkach jest kwota na utrzymanie porządku, ale
niestety największy problem z utrzymaniem porządku pojawia się w trakcie weekendu, gdzie młodzież regularnie przesiaduje i targowisko zaśmieca.
Radny Roman Pudło poinformował, że gdyby policja bądź strażnik miejski w odpowiednią porę przyszli na targowisko i zwrócili uwagę przesiadującym na targowisku, aby za sobą posprzątali, możliwe
że problem by znikną.
Burmistrz poinformował, że w przyszłym tygodniu będą prowadzone rozmowy z Komendantem Powiatowym Policji oraz z Komendantem Policji w Lewinie Brzeskim i zwróci uwagę na zaśmiecanie
targowiska.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń, gdzie każdy może
zgłosić miejsca, w których występują zagrożenia.
Burmistrz udzielił informacji nt. zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich Kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim.
Radny Robert Laszuk poinformował, że w śród mieszkańców Lewina Brzeskiego jest ogólne niezadowolenie, gdyż bardzo dużo środków finansowych zostanie przeznaczonych na obiekt, który bezpośrednio nie ma wpływu na codzienne życie społeczeństwa.

5
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem jakie są koncepcje zagospodarowania tego
obiektu w przyszłości.
Burmistrz poinformował jakie są plany zagospodarowania budynku Kościoła i jakie wydarzenia mogły by w nim się odbywać.
Rada Miejska w obecności
powyższej sprawie .

12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/187/2020 w

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Wykaz głosowań stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
ppkt 2 (8:43)
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w projekcie
uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu na rok 2020r. po stronie dochodów, wydatków i
przedsięwzięć.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.
Rada Miejska w obecności
powyższej sprawie .

12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/188/2020 w

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
ppkt 3 (8:44)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że
dokonano analizy wydatkowania środków na realizację poszczególnych zadań. Proponowane
zmiany dostosowują kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca
roku – zmiany podyktowane są pandemią w związku z którą część zadań nie została zrealizowana.
Ogółem dokonano zmniejszeń na kwotę 28 000 zł, które to środki przesunięto na wydatki Świetlicy
Terapeutycznej, co pozwoli uwolnić kwotę 28.000 zł ze środków poza alkoholowych przeznaczonych
na świetlicę.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
imienne.

6
Rada Miejska w obecności
12 radnych –
Nr XXIV/189/2020 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

jednogłośnie 12

głs. „za” podjęła uchwałę

Do pkt 6 (8:47)
Podjęcie stanowiska w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym”
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Autopoprawka do Projektu stanowiska stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara przedstawił uzasadnienie do projektu stanowiska.
Zapytania i uwagi do stanowiska:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dlaczego w tytule stanowiska jest ujęta nowa lokalizacja przedsięwzięcia.
Burmistrz wyjaśnił, dlaczego jest taki tytuł stanowiska oraz z jakiego powodu inwestycja zostanie
odłożona w czasie.
Radny Robert Laszuk poinformował, że Gminę Lewin Brzeski na dzień dzisiejszy nie jest stać na budowę tak dużej inwestycji i podjęcie stanowiska będzie słuszną decyzją.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt stanowiska po wprowadzonej autopoprawce pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła stanowisko.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Do pkt 7 (8:58)
Wolne wnioski i informacje.
Radna Ilona Gwizdak wyraziła niezadowolenie z koszenia dróg powiatowych w tym roku, gdyż zdaniem Radnej pokos został wykonany niestarannie.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem czy nie można by było wydłużyć godziny otwarcia
sanitariatów na terenie targowiska w Lewinie Brzeskim oraz na ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim
obok transformatora, prawdopodobnie została zaasfaltowana kratka ściekowa, jest prośba od
mieszkańców aby ja odtworzyć, gdyż woda opadowa zbiera się w tym miejscu i długo się utrzymuje
zanim odparuje.
Burmistrz poinformował, że zmiana godzin ogólnej dostępności sanitariatów na terenie targowiska zostanie rozważona natomiast sprawa kratki jest w trakcie załatwiania.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy będzie w tym roku przeprowadzone odkomarzanie i czy świetlica w Nowej Wsi Małej jest nadal na liście rezerwowej jeśli chodzi o dofinansowanie do przeprowadzenia remontu.
Burmistrz udzielił szczegółowych informacji.

7

Radny Zbigniew Gąsiorowski podziękował za podjęte działania w kierunku zamontowania lamp na
ul. Kasztanowej w Lewinie Brzeskim oraz za montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego przypominającego statek rybacki w ramach operacji „Rybołówstwo – edukacja poprzez zabawę”.
Przedmiotowy zestaw zabawowy umiejscowiony został za boiskami typu Orlik w pobliżu rzeki Nysy
Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że w obrębie ul. Dzierżonia i Sikorskiego przy nowo wybudowanej stacji paliwowej w ostatnim okresie mieszkańcy skarżą się na uciążliwe hałasy przesiadującej
przez całą noc tam młodzieży aż do godzin porannych spożywającej alkohol zakupiony w tej stacji
paliw i wnosi do Burmistrza o podjęcie działań w celu przywrócenia tam porządku.
Burmistrz poinformował, że jest bardzo trudno ze strony Urzędu, aby wpłynąć na przesiadującą w
porach nocnych młodzież i jedynym rozwiązaniem jest przekazanie sprawy dla policji oraz straży
miejskiej.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy ścieżki rowerowej, na jakim
jest etapie.
Burmistrz wytłumaczył na jakim jest etapie planowana budowa ścieżki rowerowej.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Biura
rady i tak:
- Pismo od mieszkańców z ul. Kościuszki 10A z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie remontu dachu, drogi
dojazdowej do posesji oraz zwalczania gryzoni a także „rozporządzanie środkami na inwestycje
COVID 19”. Przewodniczący poinformował, że przygotował odpowiedź dla mieszkańców w/w budynku oraz pismo przekazujące sprawę do Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
które przedstawił.
- Pismo od Powiatu Brzeskiego z dnia 17 lipca 2020r. Nr DR.7011.3.2020 w sprawie Funduszu Dróg
Samorządowych, które Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymał do wiadomości.
Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
- Pismo od Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lipca 2020r. Nr DR.7011.2.2020 w sprawie wspólnych realizacji inwestycji na majątku Powiatu Brzeskiego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Brzeski,
które Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymał do wiadomości.
Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
- Pismo z dnia 30 czerwca 2020r. wystosowane z Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu dotyczące wysokich zrzutów
wody ze zbiorników retencyjnych na rzece Nysa Kłodzka w dniach 22-23 czerwca 2020 r. Pismo
Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymał do wiadomości.
Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
- Pismo z dnia 23 czerwca 2020r. od Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie poinformowania o
podjęciu uchwał dotyczących zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
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Do pkt 7 (9:22)
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski oraz interpelacje dotyczące zakresu zadań gminy
zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 922
zamknął obrady XXIV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska

Sekretarz obrad
/-/ Ilona Gwizdak

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

