
 
  PROTOKÓŁ  NR  XXVII/2020  

 
z   XXVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  24 listopada 2020 r. w saIi Miej-
sko- Gminnego Domu Kultury w  Lewinie Brzeskim na ul. Rynek 14 
         
        Otwierając o godzinie 1400  obrady XXVII 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, 

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Radnych; 
 

Do pkt 2     ( 14:10)  
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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
Nieobecni na sesji – Jacek Kieroński 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 do protokołu. 
 
Do pkt 3 ( 14: 10) 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił  przedłożony  przez  Burmistrza Lewina Brzeskiego  
wniosek do porządku obrad sesji z dnia 21 listopada 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 3 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 
 
(14:14) Rada Miejska w obecności   14       radnych –  jednogłośnie   14    głs. „za” przyjęła (bezwzględną 
większością głosów)  wniosek z dnia 21 listopada 2020r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że transmisja przekazywana  będzie również w wersji dla osób 
niesłyszących z transkrypcją literową. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił wszystkich 
radnych o wyraźne wysławianie się oraz pojedyncze wypowiedzi, a także o wypowiadanie się do mikro-
fonu. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przestrzeganie  dyscypliny i kultury wypowiedzi. 
 
(14:14) Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że w związku z szybko rosnącą liczbą 
zachorowań na Covid 19, w trosce o bezpieczeństwo zgromadzonych na obradach sesji, proponuje 
skrócić obrady sesji poprzez zgłoszenie ustnego wniosku o wprowadzenie zmian do porządku obrad 
sesji,  a mianowicie wykreślenie następujących punktów: 

 4.    Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyj-

nym. 
7. Informacje  Radnych Powiatu Brzeskiego.  
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10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
11.  Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji. 
 
(14:16) Rada Miejska w obecności 14 radnych - bezwzględną większością głosów jednogłośnie 14 głs. 
„za” przyjęła wniosek. 
 
Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 paź-

dziernika 2020r. do dnia  13 listopada 2020r. 
5. Informacja nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”. 
6. Podjęcie uchwał : 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach po-
mocy de minimis; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Lewin Brzeski; 

3) w sprawie przyjęcia na 2021 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

4) w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań przygotowawczych związanych z utworzeniem 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lewinie Brzeskim; 

5) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  Lewin Brzeski  
na lata  2020-2030; 

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
7) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

7. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
Do pkt  4 (14:16) 

sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 października      
2020r.  do dnia 13 listopada 2020 r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr  4 do  protokołu. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do str. 4 a mianowicie, na jakim etapie jest inwestycja 
pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że inwestycja jest na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej i wydania decyzji środowiskowej. W przyszłym roku, jeżeli pój-
dzie wszystko zgodnie z planem, to do końca maja wszystkie prace związane z budową ścieżki pieszo 
rowerowej byłyby zakończone. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania. 
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(14: 21) Rada Miejska w obecności    14     radnych –   jednogłośnie     14     głs. „za””  przyjęła  sprawoz-
danie. 
 
Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Do pkt 5 (14:21)  

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski; 
Informacja stanowi załącznik  Nr  6 do  protokołu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Do pkt  6 (14:22) 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 
 
ppkt  1 (14:22) 

projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 
ramach pomocy 
de minimis; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 7  do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że:  
Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach po-
mocy de minimis stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lo-
kalnych ( Dz.U. z 2019  r. poz. 1170 ze zm.).  
W świetle tego przepisu Rada Gminy posiada uprawnienie do wprowadzania w drodze uchwał 
zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości.  
Na podstawie przysługującego Radzie Gminy prawa do określenia zwolnień przedmiotowych innych niż 
przewidziane w ustawie zdecydowano o wydłużeniu okresu obowiązywania uchwały Nr XXII/228/2016 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zwolnienia  od podatku od nie-
ruchomości w ramach pomocy de minimis. 
Zaproponowane rozwiązania w projekcie zmiany uchwały mają na celu przedłużenie okresu obowiązy-
wania uchwały Nr XXII/228/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2016 r. w spra-
wie zwolnienia  od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  do  dnia 31 grudnia 2023 
r.  
 Możliwość taką daje przyjęcie przez Komisja Europejską rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 
lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1407/2013 w odniesieniu  do jego przedłużenia  oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE)  nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dos-
tosowań.   
Na podstawie tego rozporządzenia wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2023 r. uległy okresy obowiązywania 
wskazanych w nich aktów prawnych. Indywidualna pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 
może być udzielana do 31 grudnia 2023. 
Zwolnienie o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis, której udzielenie nastę-
puje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz.U. UE L Nr 352  z  24.12.2013 r., Dz.U. UE L 215 z 07.07.2020 r.).  
Projekt przedmiotowej uchwały zgodnie z przepisem art.7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708) dnia 05.10.2020 r. 
został zgłoszony do zaopiniowania Prezesowi UOKiK. 
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Dnia 22.10.2020 i 26.10.2020 uzyskano odpowiedź, iż Prezes UOKiK  nie zgłasza zastrzeżeń do przedło-
żonego projektu uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
(14:24) Rada Miejska w obecności  14     radnych  –    14     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVII/215/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 8 do  protokołu. 
 
ppkt  2    (14:24) 

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 9  do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że: 
Wojewoda Opolskim pismem PN.III.4131.1.104.2020.JK z dnia 26.10.2020r. poinformował o  wszczęciu 
postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski z 
dnia 29 września 2020r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Lewin Brzeski z uwagi na przekroczenie granic delegacji ustawowej z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 611). 
Uzgodniono z Wydziałem Prawnym i Nadzoru Wojewody Opolskiego, że wprowadzenie zmian w uchwale 
w części dotyczącej opisanego wyżej naruszenie prawa  wstrzyma postępowanie nadzorcze.  
Wobec powyższego dokonano zmian w zapisach § 4 Uchwały nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski w  opisany sposób: 
§ 4. Najem socjalny lokalu 
1. Z mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz Lewina Brzeskiego wydziela lokale oddawane w najem so-
cjalny na okres 2 lat, z wyjątkiem określonym w ust. 2 na czas oznaczony. 
2. Osobom, którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do 
najmu socjalnego, wskazywane są do najmu socjalnego lokale na okres 1 roku lokale do najmu socjal-
nego z mieszkaniowego zasobu gminy. 
3. Lokale oddawane w najem socjalny są wynajmowane osobom, które spełniają łącznie następujące wa-
runki: 
1) są osobami zamieszkującymi na terenie gminy Lewin Brzeski; 
2) nie mają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego; 
3) są osobami spełniającymi kryteria dochodowe określone w §2 ust. 2. 
5. Lokale oddawane w najem socjalny są osobom wymienionym w ust. 4 pkt 1) bez względu na wysokość 
dochodu. 
Z zapisów ust. 1 i 2 § 4 uchwały należało wykreślić zapisy dot. czasu trwania umowy ponieważ ustawo-
dawca nie ograniczył czasu, na który może zostać zawarta umowa najmu socjalnego lokalu, ograniczając 
się jedynie do określenia, że musi to być umowa na czas oznaczony. Regulacje dotyczące czasu trwania 
umowy o najem lokalu socjalnego powinny zostać określone pomiędzy podmiotami zawierającymi 
umowę. Po stronie gminy powinien to być organ wykonawczy. 
Uchwała w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy powinna regulować m.in. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali 
zawierany na czas nieoznaczony i o najem socjalny oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.  
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Zapisów ust. 3 i 5 należało usunąć jako zapisy powtarzające się w uchwale. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
(14:25) Rada Miejska w obecności  14     radnych  –    jednogłośnie 14     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVII/216/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 10 do  protokołu. 
 
ppkt  3 ( 14:26)  

projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 11  do protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że: 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) do właściwości Rady Gminy należy stanowienie o wszystkich sprawach zastrzeżonych usta-
wami pozostających w zakresie działania gminy. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji 
publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057). Ustawa ta nakłada na organy administra-
cji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Zakres merytoryczny i warunki uchwalania rocznego programu współpracy reguluje art. 5a ustawy, 
zgodnie z którym: 
·Organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, prze-
prowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi. 
·Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowią-
zywania programu. 
·Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, wieloletni program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
·Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli Burmistrz, nie później niż do dnia 31 maja 
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 
·Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 za-
wiera w szczególności: 
1)cel główny i cele szczegółowe programu; 
2)zasady współpracy; 
3)zakres przedmiotowy; 
4)formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 
5)priorytetowe zadania publiczne; 
6)okres realizacji programu; 
7)sposób realizacji programu; 
8)wysokość środków przeznaczonych na realizację programu; 
9)sposób oceny realizacji programu; 
10)informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 
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11)tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert. 
Przedłożony projekt reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a organizacjami pozarządo-
wymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku odnosząc się do wszyst-
kich wskazanych w art. 5a ust 4 wymogów. 
 

podatku w §1 ust. 2 od budynków lub ich części : w pkt 5) litera c) pozostałych ze stawki 6,70 na 
stawkę 6,50 zł. 
     -   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  po przeanalizowaniu  projektu uchwały w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości wnosi  (w obecności 4 członków - 4 głs. „za”) o zmniejszenie pro-
ponowanej stawki podatku w §1 ust. 2 od budynków lub ich części : w pkt 5) litera c) pozostałych ze 
stawki 6,70 na stawkę 6,50 zł. 

 
Zapytania i uwagi: 
 
Burmistrz poinformował, że po wnioskach i uwagach obu komisji została przygotowana autopoprawka 
Burmistrza do omawianego projektu uchwały. 
 
Radna Ilona Gwizdak w imieniu pracowników  Stacji Caritas w Skorogoszczy oraz mieszkańców podzię-
kowała za dotychczasowe wsparcie finansowe z budżetu Gminy oraz zwróciła się z prośbą o  możliwość 
dofinansowania stacji w postaci  dopłacenia do energii elektrycznej, która jest bardzo droga.  
 
Burmistrz poinformował, że zalety i potrzeby stacji caritas są bezdyskusyjne i zapewnił, że w trakcie 
roku gmina będzie starała się przyjść z pomocą. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce i 
poddał pod głosowanie imienne. 
 
( 14:30) Rada Miejska w obecności  14    radnych  –    14     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVII/217/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 13 do  protokołu. 
 
ppkt  4 (14:30) 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań przygotowawczych związanych z 
utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lewinie Brzeskim; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 14  do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że: 
Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgod-
nie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i o osobie z zaburze-
niami psychicznymi mówimy wówczas, gdy jest ona chora psychicznie (wykazuje zaburzenia psycho-
tyczne), upośledzona umysłowe albo wykazuje inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie 
ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdro-
wotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecz-
nym. 
Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych na terenie gminy Lewin Brzeski systematycznie 
rośnie. Udzielanie pomocy, opieki i wsparcia takim osobom oraz ich rodzinom, wobec wciąż wzrastającej 
liczby osób dotkniętych tymi schorzeniami, staje się istotnym problemem ochrony zdrowia Polaków, an-
gażującym na ten cel coraz większe środki finansowe z budżetu państwa. 
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Środowiskowe domy samopomocy są jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się form 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczą one usługi w ramach indywidualnych lub ze-
społowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwi-
janiu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w do-
tychczasowym środowisku – stanowiąc pożądany z punktu widzenia społecznego rodzaj terapii. 
Prowadzenie i rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem z za-
kresu administracji rządowej zlecanym do realizacji gminie lub powiatowi i finansowanym z budżetu 
państwa. 
Biorąc pod uwagę, że osoby niepełnosprawne stanowią od 13,5 do 15% mieszkańców gminy Lewin Brze-
ski oraz fakt szybkiego starzenia się społeczeństwa i dużego wzrostu ilości osób chorych na choroby cy-
wilizacyjne, powodujące między innymi zaburzenia psychiczne powstanie Środowiskowego Domu Samo-
pomocy na terenie gminy Lewin Brzeski jest pożądane z punktu widzenia aktualnych i przyszłych potrzeb 
społeczności lokalnej. 
Gmina Lewin Brzeski dysponuje nieruchomością, po „ byłym „ Gimnazjum, która niewielkim nakładem 
mogłaby być przystosowana w uzgodnieniu z wojewodą dla potrzeb domu samopomocy. 
Wobec powyższego,  a to w celu dalszych uzgodnień , podjęcie powyższej  uchwały wydaje się być 
w pełni uzasadnione. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania placówki oraz  czy jest już 
szacunkowa liczba podopiecznych. 
 
Burmistrz poinformował, że ŚDS był by budynkiem dziennym natomiast liczba uczestników kształto-
wała by się w liczbie 30 osób. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował, że liczba 30 osób jest absolutnym minimum, a także poinformował 
o bezdyskusyjnej potrzebie utworzenia takiej placówki. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
( 14:36) Rada Miejska w obecności  14     radnych  –    14     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVII/218/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 15 do  protokołu. 
 
ppkt  5 ( 14:37)  

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  
Lewin Brzeski  na lata  2020-2030; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 16  do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że: 
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost 
z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz mieści się w zadaniach 
gminy. Strategia pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz dostosuje ją do aktualnych 
potrzeb społeczności lokalnej. Dokument wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie po-
winno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizuje  
skutki negatywnych zjawisk w sferze społecznej. 
Strategia stanowi podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia 
mieszkańców, w szczególności zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowa-
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dzić do integracji społecznej. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych 
programów i projektów z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej na terenie Gminy Lewin Brze-
ski. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych 
i pozyskanych przez Gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy 
przedstawicieli administracji samorządowej i oraz partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządo-
wych. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały: 

1. W rozdziale: Diagnoza sytuacji społecznej na podstawie danych zastanych, str.49 należy popra-

wić zapis    „ Ogromny wkład w poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, ich integrację, 

aktywizację wnosi Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy im”,  które 

prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Rehabilitacyjny, ściśle współpracując z 

OPS Lewin Brzeski oraz gminą. 

2. W rozdziale Analiza SWOT , w obszarze Zdrowie -mocne strony str.68  w zapisie należy popra-

wić: rehabilitacja przy Stowarzyszeniu SPION działalność Ośrodka. 

Burmistrz po uwagach radnego Roberta Laszuka zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały uwzględniając autopoprawkę Bur-
mistrza i poddał pod głosowanie imienne. 
 
( 14:45) Rada Miejska w obecności  14    radnych  –    14    głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVII/219/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 17 do  protokołu. 
 
ppkt  6 ( 14:45) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 18  do protokołu. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że: 
I- II. Zwiększenie planowanych dochodów ( 42.000 zł ) i wydatków ( 49.828,60 zł )  następuje 
 w związku z: 
- podpisaniem   w dniu 30 października 2020 roku umowy z Fundacją Kulczyk Foundation- fundacją prawa 
polskiego z siedzibą przy ul Kruczej 24/26 w  Warszawie na realizację  inwestycji społecznej mającej na 
celu dopełnienie dożywiania dzieci pod nazwą ,,Żółty Talerz’’ - realizacja zadania w latach  2020-2021  
przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim  ( w  każdym roku budżetowym kwota na zadanie to 
kwota 12.000 zł , lista produktów  żółtego talerza opracowana przez SGGW w Warszawie), 
-  otrzymaniem w dniu 29.10.2020 roku decyzji Wojewody opolskiego  w zakresie otrzymania dotacji  w 
wysokości 30.000 zł  pochodzącej z programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-
2020 z  przeznaczeniem na  remont mieszkań romskich, 
- wprowadzeniem środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  w wysokości 
7.828,60 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
 
III. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 228.890 zł  dotyczy zadania inwestycyjnego 
 pn. ,,Budowa budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brze-
skim”, które  będzie realizowane  nie jak było zaplanowane w jednym roku budżetowym tj. roku 2020 a 
w latach 2020-2021.  Zadanie oraz środki na to zadanie  w wysokości 228.890 zł pochodzące z kredytu – 
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146.860,- oraz pożyczki w wysokości 82.030 zł zostaną autopoprawką wprowadzone do budżetu 
roku 2021. W budżecie roku 2020 zadanie to wykazane zostało w przedsięwzięciach w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej tak jak będzie realizowane tj. w latach 2020-2021. 
 
IV. Przeniesienie  planowanych wydatków w wysokości 899.500 zł  dotyczy  
zmniejszeń w zakresie: 
- Biura Usług Wspólnych       ( 31.000 zł ),  
- obsługi długu publicznego ( 340.000 zł ), 
- oświaty i wychowania        ( 414,500 zł ), 
- edukacyjnej opieki społecznej ( 24.000 zł  świetlice szkolne ), 
- działalności placówek opiekuńczo- wychowawczych ( 90.000 zł ) 
z przeznaczeniem na : 
- braki w zakresie wynagrodzeń i wydatków bieżących Urzędu Miejskiego  ( 230.051,62 zł ) 
- braki w zakresie placówek oświatowych i świetlic szkolnych ( 369.448,38 zł  - przeniesienia we-
wnętrzne), 
- braki w zakresie wywozu odpadów komunalnych ( brak środków pochodzących z opłaty w zakresie 
gospodarowania odpadami w celu pokrycia ich wydatków – 300.000 zł ) 
 
V. Zmniejszenie planowanych przychodów tj. kredytów i pożyczek w wysokości 228.890 zł  
 następuje w związku ze zmniejszeniem stopnia realizacji  w roku 2020 zadania inwestycyjnego 
 pn. ,,Budowa budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brze-
skim” na które były zaplanowane w/w przychody.  
 
VI. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 7.8288,60 zł  dotyczy rozliczenia dochodów i wy-
datków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych usta-
wach ( rozliczenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za rok 2020 -  
dochody wykonane – 251.106,21 zł , wydatki  wykonane -243.277,61 zł  ). 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem o brakującą  kwotę 300 tys. w zakresie wywozu odpadów 
komunalnych. 
 
Burmistrz poinformował, że brakującą kwota wynika przede wszystkim ze zwiększonej ilości odpadów 
komunalnych, które są produkowane przez naszych mieszkańców i jest to proceder występujący w ca-
łej Polsce związany z rozwojem cywilizacyjnym. Cały czas jest wzrost przyjmowania odpadów komunal-
nych na wysypiskach. Burmistrz poinformował, że została rozpoczęta praca nad identyfikacją czy, aby 
mieszkańcy naszej gminy złożyli prawidłowo deklaracje. Pierwsze kontrole już się rozpoczęły i są już 
małe sukcesy. Burmistrz wyjaśnił jak wygląda przeprowadzana kontrola oraz jakie osoby będą weryfi-
kowane. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy egzekucja zaległości przynosi re-
zultaty. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała jakiej wysokości są wpływy z egzekucji oraz poinfor-
mowała, że  w skali całego roku jest to kwota ok 26 tys zł. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o inwestycję społeczną pn. „Żółty Talerz” jak środki 
będą rozliczane w dobie zdalnego nauczania. 
 



 

 

10 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że w tym roku środki zostaną 
przekazane na organizację paczek świątecznych dla dzieci, które uczęszczają do Świetlicy Terapeutycz-
nej.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
( 14:58) Rada Miejska w obecności  11     radnych  –    11     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVII/220/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do  protokołu. 
 
ppkt  7 ( 14:58) 

w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 20  do protokołu. 
 
Wprowadzenia do tematu przedstawiono  
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. Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć w związku ze zmianami 
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne. 
 
( 14:59) Rada Miejska w obecności  14     radnych  –    14     głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  
XXVII/221/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 21 do  protokołu. 
 
Do pkt 7 ( 14:59) 
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty.   
 
Radny Stanisław Piszczek podziękował za realizację wcześniej zgłaszanych interpelacji. 
 
Radny Dariusz Zięba  wnosi o odtworzenie starej drogi leśnej ze Skorogoszczy do Niwy w celach tury-
styczno- rekreacyjnych. 
 
Radny Roman Pudło poinformował, że przy wyjeździe z centrum przesiadkowego na ul. Kościuszki w 
Lewinie Brzeskim są odrosty drzew i krzewów utrudniające wyminięcie się samochodów co  grozi pory-
sowaniem lakieru samochodu a także ekran, który miałby służyć do wyświetlania komunikatów w cen-
trum przesiadkowym jest pęknięty. 
 
Radny Władysław Górka podziękował w imieniu mieszkańców i Pani Sołtys z miejscowości Leśniczówka 
za wyasfaltowanie drogi dojazdowej. 
 
Radny Robert Laszuk poinformował o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, która 
odbędzie się dnia 02 grudnia 2020r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz ko-
respondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak: 
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1) Pismo z dnia 01 października 2020r.  Nr. SO.I.0750.1.14.2020 informujące o zabezpieczeniu 
na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski miejsc pracy do wykonania przez osoby skazane na  
ograniczenie wolności oraz prac społecznie użytecznych w 2021; 

2) Informacje o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez : 
- Przewodniczącego Rady – oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej, 
- Burmistrza Lewina Brzeskiego – oświadczeń pracowników wydających w Jego imieniu decyzje 
administracyjne, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organu zarządza-
jącego gminną osobą prawną. 

3) Pismo od Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2020r. Nr IN.I.743.64.20020.KD w spra-
wie wskazania nadzorczego do uchwały XXV/192/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 
dnia 29 września 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki, która  została 
podjęta z naruszeniem prawa, oraz poinformował jakie urząd poczynił kroki wyjaśniające w tej 
sprawie; 

4) Pismo ze Starostwa Powiatowego w Brzegu z dnia 16 października 2020r. (data wpł. do tut. 
Urzędu 20 października 2020r.) Nr DR.7010.10.2020 w sprawie opracowania projektu remontu 
chodnika w miejscowości Stroszowice - do wiadomości radnych; 
Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

5) Pismo ze Starostwa Powiatowego w Brzegu z dnia 26 października 2020r. (data wpł. do tut. 
Urzędu 2 listopada 2020r.) Nr DR.7010.15.2020 w sprawie planów budżetowych na 2021 r.; 
Pismo stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 

6) Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 listopada 2020r. (data wpł. 
do tut Urzędu 13 listopad 2020r)  Sygn. Akt I SA/Op 284/20 w sprawie odrzucenia skargi na 
uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na uchwałę z dnia 25 września 2018r. Nr 
LII/437/2018 w przedmiocie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski. 

7) Pismo z dnia 9 listopada 2020r. od Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim w sprawie 
zapotrzebowania finansowego i sprzętowego do budżetu gminy Lewin Brzeski na rok finansowy 
2021. 

 
 
Do pkt   8 ( 15:12) 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 15:12  za-
mknął obrady  XXVII  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 
   

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


