
 
  PROTOKÓŁ  NR  XXV/2020  

 
z   XXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  29 września  2020 r. w saIi Miejsko- 
Gminnego Domu Kultury w  Lewinie Brzeskim na ul. Rynek 14 
         
        Otwierając o godzinie 1400  obrady XXV 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, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Radnych; 
oraz zaproszonych gości : 

 Sołtysów,  

 Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, 

 Radnych Powiatu Brzeskiego Panią Arlettę Kostrzewa oraz Pana Adama Dziasek, 

 Prezesa ZMK Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim Pawła Chojnackiego, 

 Prezesa Spółki Hydro- Lew Ireneusza Szporka oraz Pana Andrzeja Tarnawa 
 

Do pkt 2 
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 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
Nieobecni na sesji – Jacek Kieroński, Paulina Kamińska 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu. 
 
Do pkt 3 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił  przedłożone  przez  Burmistrza Lewina Brzeskiego  
wnioski do porządku obrad sesji : 

1) z dnia 21 września 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, 
c) w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim; 
 
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 więk-
szością głosów)  wniosek z dnia 21 września 2020r. 
 

2) z dnia 29 września 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, 
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c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Miejsko- Gminnego Domu Kultury 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. 
 
Rada Miejska w obecności   13       radnych –  jednogłośnie   13     głs. „za” przyjęła (bezwzględną więk-
szością głosów)  wniosek z dnia 29 września 2020r. 
 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem  przedstawia  się  na-
stępująco : 
 
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 : 

1) sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 01 czerwca 2020r. do 
dnia 14 września 2020r. 

2) informacji  o przebiegu  wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I 
półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 
2020 r.                            

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)   wyboru przedstawiciela Gminy Lewin Brzeski do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim 

Centrum Medycznym; 
2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu; 
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla 

terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki; 
4) uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023; 
5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont 

dzwonnicy w miejscowości Golczowice”; 
6) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim; 
7) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na 

lata 2020-2024; 
8) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski; 
9) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

10)   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
11)   w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
12)   w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim; 
13) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
14) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
15) w sprawie przekazania środków finansowych dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie 

Brzeskim. 
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10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
11. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
12.  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
13.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym transmisja będzie nie tylko przekazywana  

w wersji dla osób słyszących będzie również przekazywana dla osób niesłyszących z transkrypcją lite-
rową. Ustawa z 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pod-
miotów publicznych, która mówi, że od 23 września weszły w życie nowe przepisy ustawy wprowadza-
jące  istotne zmiany dot. transmisji posiedzeń jednostek samorządowych tj. transkrypcji nagrania obrad 
sesji Rady Miejskiej umieszczonej na stronie internetowej gminy.  Wszystkie transmisje realizowane po 
tym terminie muszą być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących. Transkrypcja automatyczna 
transmisji nagrania sesji, którą zleciła gmina polegać będzie na dołożeniu napisów na nagraniu sesji na 
podstawie systemu rozpoznawania mowy po ewentualnej modyfikacji ręcznej. Wobec powyższego Prze-
wodniczący Rady poprosił wszystkich radnych oraz zaproszonych gości  o wyraźne wysławianie się oraz 
pojedyncze wypowiedzi. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przestrzeganie  dyscypliny i kultury wy-
powiedzi. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach sesji uczestniczy  Pani Adriana Janda, która napi-

sała pracę inżynierską na temat zabytkowego kościoła w Lewinie Brzeskim i która  zdecydowała, że je-

den egzemplarz przekaże do Urzędu Miejskiego Lewinie Brzeskim.  

Pani Adriana Janda podziękowała Panu Burmistrzowi i całemu Urzędowi Miasta Lewin Brzeski w szcze-

gólności wydziałowi Budownictwa i Inwestycji za udostępnienie wszelkich dokumentów, które były po-

trzebne do napisania  pracy.  

Burmistrz podziękował Pani Adrianie za napisanie tej pracy, oraz poinformował, że  dokumentacja bar-

dzo się przyda ponieważ, obiekt jest przedmiotem zainteresowań Gminy. Poinformował również, że za 

chwilę rozpoczyna się pierwszy etap remontu obiektu i sporządzona praca będzie bardzo pomocna. 

Do pkt  4 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania : 
 
Radny Stanisław Piszczek wnosi o: 
- usunięcie gruzu na działce po byłej świniarni w miejscowości Oldrzyszowice, 
- wpłynięcie na właścicieli opuszczonych posesji  w Oldrzyszowicach tj. budynek po byłej szkole, pose-
sja Nr 25 oraz posesja nr 14 o uporządkowanie terenów, gdyż niekorzystnie wpływają na estetykę miej-
scowości. 
 
Radna Anna Zacharewicz wnosi o wykonanie dwóch progów zwalniających na drodze gminnej (droga 
boczna) w miejscowości Nowa Wieś Mała 
 
Radna Ilona Gwizdak wnosi o: 
- ustalenie właściciela drzew –jesionów rosnących przy drodze powiatowej na ul. Opolskiej 15, a na-
stępnie ich przycięcie, 
- ustawienie znaku ograniczającego tonaż do 15 ton przy drodze powiatowej w Golczowicach za wyjąt-
kiem pojazdów rolniczych; 
 
Radny Dariusz Zięba wnosi o: 
- udzielenie informacji nt. gazyfikacji miejscowości Skorogoszcz oraz Chróścina, 
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- udzielenie informacji jakie są plany dotyczące opuszczonych budynków po Szkole Podstawowej 
przy ul. Opolskiej w Skorogoszczy oraz Budynku byłego Gimnazjum przy ul. Ks J. Popiełuszki; 
 
Radny Robert Laszuk wnosi o: 
-podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie emisji trujących odorów oraz pyłów do atmosfery 
przez firmę STARPOOL Pools Factory Group, 
- uporządkowanie terenu stanowiska odpadów komunalnych przy posesji Ośrodka Zdrowia w Lewinie 
Brzeskim ul. Kościuszki 52; 
 
Radny Roman Pudło wnosi o: 
- zamontowania na terenie miasta Lewin Brzeski aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości powie-
trza ze względu na upuszczanie do atmosfery „skażonego” powietrza przez lokalną fabrykę. (pono-
wiona interpelacja z dnia 18.06.2019r. sesja nr XI); 
- ustalenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Rynku w Lewinie Brzeskim przykła-
dowo obok Domu Kultury; 
- rozważenia zmiany (odwrócenia) kierunku jazdy niż dotychczasowy w Centrum Przesiadkowym przy 
stacji PKP w Lewinie Brzeskim; 
-  zwiększenie częstotliwości  odbioru odpadów szklanych przy budynkach mieszkalnych  przy ul. Kosy-
nierów i ul. Narutowicza. 
 
Radny Waldemar Włodek wnosi o  przywrócenie w widocznym miejscu dla użytkowników pojazdów 
miejscu znaku drogowego B-2 zakaz wjazdu od strony Rynku przy ul. Matejki. 
 
Do pkt  5  
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta  i Sołtysi  nie zgłosili wniosków i zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Andrzej Grabny wnosi o przywrócenie do stanu pier-
wotnego progu zwalniającego umiejscowionego na ul. Chopina w Lewinie Brzeskim. Obecnie został 
zdemontowany jeden element progu, powodując zagrożenie dla pojazdów jednośladowych w  wyniku 
wystającego elementu z drugiego elementu progu. 
 
Do pkt  6 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i 
tak: 
- poinformował, że dnia 5 października 2020r. o godz. 15:00 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Lewinie 
Brzeskim odbędzie się spotkanie informacyjne realizowane w ramach trwających prac nad opracowa-
niem „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lewin Brzeski w latach 2020-2023” do 
którego uczestnictwa zaprosił radnych. 
 
- przedstawił pismo od  Starostwa Powiatowego w Brzegu z dnia 14 września ( data wpł. do UM dnia 16 
września 2020r) Nr DR.7011.4.2020 w sprawie wspólnych realizacji inwestycji na majątku Powiatu 
Brzeskiego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Brzeski – remont dzwonnicy w miejscowości Gol-
czowice. 
Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
- przedstawił pismo od Wojewody Opolskiego z dnia 16 września 2020r. Nr PN. I.414.1.127.2020.KP w 
sprawie analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary oraz Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Waldemara Włodka. 
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- ponowione pismo z Prokuratury Rejonowej w Brzegu z dnia 25 września 2020r. Sygn. Akt PR Pa 
4.2020 do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu w sprawie skargi na uchwałę nr 
LII/437/2018 Rady Miejskiej w Lewinie brzeskim z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski. Przewodni-
czący Rady poinformował, że za porozumieniem z Radcą Prawnym oraz z pomocą Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska została przygotowana odpowiedź;  
 
- Pismo Prokuratury Rejonowej w Brzegu z dnia 25 września 2020r. Sygn. Akt PR Pa 10.2019 do Woje-
wódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu w sprawie skargi na uchwałę nr XXIX/250/2002 Rady Miej-
skiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. Przewodniczący Rady poinformował, że za porozumieniem z Radcą 
Prawnym oraz z pomocą Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska została przygo-
towana odpowiedź; 
 
Do pkt  7 
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego: 
 
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poinformowała o działaniach prowadzonych przez Staro-
stwo Powiatowe i tak: 
 
- kończenie procedury przetargowej dotyczącej przebudowy mostu w Lewinie Brzeskim, gdzie kwota 
całej  inwestycji na dzień dzisiejszy czyli nadzór i sama inwestycja będzie kosztowała ok. 7. 111.989 zł, 
 
- inwestycja wspólnie realizowana z  Gminą Lewin Brzeski to kolejny etap remontu, chodnika w miej-
scowości Przecza, 
 
- odbyte spotkanie Pana Starosty z Panem Burmistrzem Arturem Kotarą w sprawie opracowywania do-
kumentacji na wykonanie  chodnika w miejscowości Stroszowice, 
 
- inwestycja planowana wspólnie z Gminą Lewin Brzeski tj. remont drogi od miejscowości Skorogoszcz 
przez Przeczę, Oldrzyszowice, aż do połączenia z drogą powiatową na trasie Lewin Brzeski- Niemodlin,  
 
- inwestycje związane z obsługą interesantów tzn. remont pomieszczeń dla wydziału komunikacji w 
Brzegu na ul. Wyszyńskiego, 
 
- inwestycja związana z  systemem  e- szpital w Brzeskim Centrum Medycznym, 
 
- odnowa oznakowywania poziomego na terenie Powiatu Brzeskiego, również na terenie Gminy Lewin 
Brzeski,  
 
- spotkanie  dotyczące  przetargu na  bieżące utrzymanie dróg w roku 2021, koszenia poboczy w roku 
2021 oraz utrzymania zieleni, jak również termomodernizacji ZOLU w Brzegu i termomodernizacji Ze-
społu Szkół Budowlanych, 
 
 - informacja nt. sytuacji związanej z epidemią , 
 
Radna Powiatu Brzeskiego odniosła się do złożonych interpelacji przez radnych i poinformowała, że 
wnioski zostaną zrealizowane. 
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Radna poinformowała, również, że nowym Dyrektorem Urzędu Pracy  został wieloletni pracownik 
urzędu Pani Anna Soroczyńska. 
Radna zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza, aby wcześniej włączać oświetlenie w Lewinie Brze-
skim. 
 
Radny Adam Dziasek poinformował, że w ramach remontu chodnika w Przeczy Sołectwo Przecza prze-
kazało środki w kwocie 10.000 zł z funduszu sołeckiego na ten cel oraz poinformował, że zwróci się z 
prośbą do Pana Starosty Brzeskiego o przychylne rozpatrzenie zgłoszonych interpelacji.  
 
Radni zwracali się z pytaniami do Radnych Powiatowych, na które udzielali odpowiedzi. 
 
Burmistrz odniósł się do prośby radnej Arletty Kostrzewy w sprawie wcześniejszego włączania oświetle-
nia ulicznego i poinformował, że oświetlenie jest już włączane o odpowiedniej porze. 
 
Do pkt  8 
ppkt 1 

Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 01 
czerwca 2020r. do dnia 14 września 2020r 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  7 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  8 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  9 Komisji Rolnic-
twa  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    13     radnych –   jednogłośnie     13     głs. „za””  przyjęła  sprawozdanie. 
 
Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
ppkt2 

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I pół-
rocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r. 
Informacja stanowi załącznik   Nr 11 do  protokołu. 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  7    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  6  głs. „za”.  
-   Rewizyjna -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  4   głs. „za” 
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Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał   pod głosowanie imienne przyjęcie informacji. 
 
Rada Miejska w obecności 13  radnych- jednogłośnie „za” przyjęła informację. 
 
Do pkt   10 
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie. 
 
ppkt  1 

wyboru przedstawiciela Gminy Lewin Brzeski do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim 
Centrum Medycznym; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 14  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  13     radnych  –    13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXV/190/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do  protokołu. 
 
ppkt  2     

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 16  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  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXV/191/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 17 do  protokołu. 
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ppkt  3  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu 
zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 18  do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
Projekt uchwały  po autopoprawce wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 20  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  13     radnych  –    13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXV/192/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do  protokołu. 
 
ppkt  4 

uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 22  do protokołu. 
Autopoprawka z dnia 21 września 2020r. stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
Autopoprawka z dnia 23 września 2020r. stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
 
Projekt uchwały  po autopoprawkach wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 25  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  13     radnych  –    13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXV/193/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do  protokołu. 
 
ppkt  5 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Re-
mont dzwonnicy w miejscowości Golczowice”; 
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Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 27  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  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXV/194/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu. 
 
ppkt  6 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 29  do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
Projekt uchwały  po autopoprawce wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 31  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  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXV/195/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 32 do  protokołu. 
 
ppkt  7 

w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyj-
nych na lata 2020-2024; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 33  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”. 
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Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXV/196/2019  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 34 do  protokołu. 
 
ppkt  8 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Le-
win Brzeski ; 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 35  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  13     radnych  –    jednogłośnie 13     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXV/197/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 36 do  protokołu. 
 
ppkt  9 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 37  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Stanowisko Komisji : 
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie  6    głs. „za”  
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -    jednogłośnie  5  głs. „za”. 
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXV/198/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 38 do  protokołu. 
 
 
ppkt  10 
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o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 39  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  13     radnych  –    13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXV/199/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 40 do  protokołu. 
 
ppkt  11 

w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 41  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  13     radnych  –    13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXV/200/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 42 do  protokołu. 
 
ppkt  12 

w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 43  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. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXV/201/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 44 do  protokołu. 
 
ppkt  13 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 45  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując , że  
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 4.920 zł następuje w związku z: 
᠆ podpisaniem umowy w zakresie otrzymania darowizny z firmą IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie 
(4.920 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 4.920 zł dotyczy pokrycia kosztów związanych 
z pogłębieniem studni w m. Buszyce (4.920 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 134.200 zł dotyczy przeniesień w ramach wydat-
ków 
w tym: 
᠆ środków Samorządu Mieszkańców Lewina Brzeskiego (4.200 zł), 
᠆ przeniesienia środków z dotacji podmiotowej Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim 
na 
dotację celową przeznaczoną na zakup samochodu związanego z działalnością (130.000 zł). 
 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 46 do protokołu. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym firmy IDS-BUD S.A. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że firma ta współdziałała 
przy budowie gazociągu, przez miejscowość Buszyce. Z uwagi na fakt, że w tym czasie tez obniżyło się 
mocno lustro wody,  niektórzy mieszkańcy nie mogą do dzisiaj korzystać ze studni. Firma zadeklaro-
wała, że pomoże, aby jednemu z mieszkańców pomóc pogłębić  studnię w związku z czym, przekazano 
darowiznę i gmina  zleciła pogłębienie tej studni poprzez jednostkę. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXV/202/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 47 do  protokołu. 
 
ppkt  14 
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 48  do protokołu. 
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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 przychodów w 
zakresie zmiany wolnych środków. 
 
Zapytań i uwag  nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXV/203/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 49 do  protokołu. 
 
ppkt  15 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie 
Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 50 do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że uchwała dotyczy zabez-
pieczenia środków finansowych w budżecie w roku 2020 na zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego 
Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w wysokości 130.000,00 zł. Samochód (zakup inwestycyjny) przy-
czyni się do realizacji celów statutowych instytucji kultury, w związku z czym podjęcie niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że dotacja nie zostaje zwiększona, ponieważ są to środki, które 
Dom Kultury  posiadał w budżecie na ten rok, ale z uwagi na panującą sytuację zaistniały oszczędności. 
Samochód, który służy obecnie został kupiony od Stowarzyszenia, gdzie  jeździł intensywnie siedem lat, 
a siedem lat jeździł w Domu Kultury. Radny poinformował, że samochód będzie służył do worzenia  
sprzętu na imprezy plenerowe w Gminie i nie tylko. 
 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że sugerowała na Komisji, aby samochód był dostosowany do 
przewożenia ciężkiego sprzętu na potrzeby sołectw. 
 
Burmistrz poinformował, że ta sugestia zostanie przeanalizowana. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności  13     radnych  –    13  głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XXV/204/2020  w po-
wyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 51 do  protokołu. 
 
Do pkt  10 
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji: 
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Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu naszych zadań zostaną rozpatrzone w 
miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji. Bur-
mistrz udzielił również odpowiedzi na zadanie pytania. 
 
Do pkt   11  
Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował w ramach odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone interpelacje, iż jego 

zdaniem miejsce na pojemniki na odpady komunalne powinno zostać rozdzielone  między wspólnotą  a 

budynkiem wspomnianym w interpelacji, gdyż w przeciwnym razie problem będzie się systematycznie 

pojawiał. Natomiast co do ilości miejsc parkingowych w okolicach Rynku w Lewinie Brzeskim to jedno 

miejsce jest zdaniem radnego zbyt małą liczbą i są przepisy, które to szczegółowo określają.  

Radny Stanisław Piszczek podziękował Panu Burmistrzowi za wykoszenie poboczy na drodze gminnej w 

kierunku Przecza- Raski. 

Radny Zbigniew Gąsiorowski podziękował Panu Burmistrzowi za zamontowanie lamp na ul. Kasztano-

wej w Lewinie Brzeskim. 

Radna Ilona Gwizdak podziękowała za szybką odpowiedź na zgłoszone interpelacje  oraz zwróciła się z 
zapytaniami dotyczącymi: 
- mycia kontenerów na odpady zmieszane w Golczowicach, 
- naprawy niedrożnej studzienki w Mikolinie, 
 
Burmistrz poinformował, że odnośnie mycia kontenerów należy uzbroić się w cierpliwość, kontenery są 
w trakcie mycia a odnośnie studzienki kanalizacyjnej w Mikolinie, sprawa zostanie przekazana do reali-
zacji, gdyż w obradach sesji uczestniczą Panowie Prezesi Spółki Hydro-Lew.  
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem o dodatkowe lampy w miejscowości Nowa Wieś 
Mała. 
 
Burmistrz udzielił szczegółowej odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń. 
 
Do pkt 12 
  Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. 
 
Nie zgłoszono.  
 
Do pkt   13 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 15:50  za-
mknął obrady  XXV  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
   

  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     
 /-/  Ilona Gwizdak               /-/  Waldemar Włodek 


