PROTOKÓŁ NR XXX/2021
z XXX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 30 marca 2021 r. w saIi Miejsko –
Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14
Rozpoczęto sesję (14:06)
Otwierając obrady XXX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek
powitał:
1) Burmistrza Artura Kotarę ;
2) Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego;
3) Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską;
4) Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
5) Radnych;
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja
jest prawomocna. 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 14 radnych stanowi quorum pozwalając na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z szerzącą się epidemią Covid-19 należy zachować
wszelkie środki ostrożności.
Stwierdzenie quorum (14:07)
Nieobecni na sesji – Jacek Kieroński, Antoni Rak
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2, do protokołu.
Do pkt 3 (14:05)
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek z dnia 26 marca 2021r. o wprowadzenie
do porządku dodatkowych projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
3) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu
wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej;
4) Stanowisko Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. (14:08)
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów)
zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się nastę
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
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6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 09 grudnia
2020r. do dnia 16 marca 2021r.
7. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady.
8. Zapoznanie się z informacją nt. :
1) osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku oraz o średniej strukturze
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
2) wydatków zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii;
3) kontroli zarządczej w 2020r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) pomnika przyrody ożywionej;
2) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2021 rok”;
3) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lewin Brzeski;
4) określenia sezonu kąpielowego w roku 2021;
5) wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2021;
6) Budżetu Obywatelskiego Lewina Brzeskiego;
7) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2021 rok;
8) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
9) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim za rok 2020;
10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
12) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu
wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej;
10. Rozpatrzenie petycji:
1) w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
2) poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego.
11. Stanowisko w sprawie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu oznaczonego symbolem 10 MWn.
12. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4 (14:12)
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stanisław Piszczek wnosi o oczyszczenie rowu w Przeczy w lasku w sąsiedztwie PKP;
Radny Łukasz Bacajewski wnosi o :
- oczyszczenie rowów ze śmieci na drodze z Różyny do Łosiowa oraz z Łosiowa do Jasiony,
- naprawy ogrodzenia w Łosiowie przy ul. Sportowej;
Radny Dariusz Zięba wnosi o zamontowanie progu zwalniającego oraz poprawę nawierzchni w
Skorogoszczy na ul. Armii Krajowej;
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Radna Paulina Kamińska wnosi o:
- informację odnośnie budowy ścieżki pieszo- rowerowej ze Strzelnik do Łosiowa,
- naprawy ubytku w nawierzchni asfaltowej przy wjeździe na osiedle J. Barona w Łosiowie;
Radna Ilona Gwizdak wnosi o remont drogi gminnej we wsi Błażejowice- szczeliny koło progu
zwalniającego oraz na całej długości drogi;
Radny Roman Pudło ponawia interpelację w sprawie :
- ustalenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Rynku w Lewinie Brzeskim
przykładowo obok Domu Kultury;
- przykładowego ukarania właścicieli psów wyprowadzających swoich pupili i nie sprzątających za
nimi;
Radny Robert Laszuk poinformował, że 18 marca 2021 złożył 6 interpelacji dotyczących:
- załatania powstałej dziury w nawierzchni ul. Narutowicza na skrzyżowaniu z ul. Dzierżonia w
Lewinie Brzeskim w obrębie kratki kanalizacji burzowej,
- wyrwanego znaku drogowego przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców
Śląskich i Fabryczna a także zdewastowanego kosza na śmieci,
- wystąpienie do właściciela Gospodarstwa Rolnego który posiada swoją bazę sprzętu na końcu ulicy
Piasta Kołodzieja o uprzątnięcie każdorazowo błota odrywającego się od kół maszyn rolniczych
wyjeżdzających z bazy na ulicę Piasta Kołodzieja i utwardzenia przynajmniej wyjazdu z bazy na ulicę,
- wystąpienia do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie o naprawienie rogatek blokujących
wjazd z ulicy Piasta Kołodzieja na ciągi komunikacyjne powstałe na koronach wałów
przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim,
- załatanie dziur w ulicy Westerplatte w Lewinie Brzeskim,
- zwraca się z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim o podjęcie
działań mających na celu montaż progów zwalniających w/w ulicy.
Do pkt 5 (14:19)
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej i tak:
- przyjmowanie interesantów, głównie w sprawach mieszkaniowych, a także pisma o których Rada
Miejska jest na bieżąco informowana.
Do pkt 6 (14:20)
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 9
grudnia 2020 r. do dnia 16 marca 2021 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
U w a g a: Nastąpiła zmiana kworum (14:27)
Liczba radnych obecnych na Sali obrad : 14
Do sesji dołączyli radni:
1. Antoni Rak
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił się z pytaniem dotyczącym str. 9 pkt 20 odnośnie przetargu na sprzedaż
nieruchomości na ul. Kościuszki 18 w Lewinie Brzeskim, czy przetarg został już ogłoszony.
Burmistrz poinformował, że były ogłaszane przetargi, aby sprzedać ten budynek, lecz nie było
kupców. W związku z tym w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, będzie prośba o
zarezerwowanie 20.000 zł na opracowanie dokumentacji na sporządzenie projektu budowlanego.
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Wówczas zostanie złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i w przyszłym roku zostały by
w tym budynku zrobione dwa mieszkania socjalne.
Radny Robert Laszuk poinformował, że należało by zabezpieczyć niektóre elementy budynku dla
bezpieczeństwa przechodniów.
Burmistrz poinformował, że budynek zostanie sprawdzony i w razie konieczności zostanie
zabezpieczony.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z pytaniem dotyczącym budowy ścieżek pieszo- rowerowych w
gminie Lewin Brzeski i gminie Popielów, na jakim jest etapie.
Burmistrz poinformował, że postanowił spotykać się z wykonawcą i projektantem w cyklu co dwa
tygodnie, aby na bieżąco monitorować przebieg budowy, ponieważ jest wiele uzgodnień przy tak
dużej inwestycji. Aktualnie jest już gotowy projekt budowlany. Geodeta, który współpracuje z
projektantem przygotowuje projekty podziałowe. Burmistrz poinformował, że tak duża inwestycja
wymaga bardzo wielu uzgodnień z różnymi instytucjami, i z tego względu terminy się przesuwają,
ale jest nadzieja, że jesienią będzie można ścieżką pieszo- rowerową z Lewina Brzeskiego do
Popielowa się poruszać.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z pytaniem jaki będzie rodzaj nawierzchni ścieżki.
Burmistrz poinformował, że ścieżka będzie asfaltowa na całej długości oraz poinformował, w którym
miejscu będzie przebiegała.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania.
( 14:30) Rada Miejska w obecności 14
sprawozdanie.

radnych – jednogłośnie

14 głs. „za” przyjęła

Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 5 do protokołu.
Do pkt 7 (14:17)
Sprawozdania z działalności stałych Komisji:
1) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim za 2020 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
2) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim za 2020 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
3) Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2020 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu
4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim za 2020 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
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Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk poinformował, że obecna sytuacja związana z pandemią drastycznie ograniczyła
aktywność komisji.
Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono.
Do pkt 8 (14:17)
(14:32) Zapoznanie się z informacją nt. :
1) osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2020 roku oraz o średniej strukturze
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (14:32);
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem ilu jest nauczycieli w poszczególnych grupach
zawodowych w całej gminie.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że są takie informacje dostępne, natomiast w
tym materiale akurat nie ma, zostaną przygotowane na następne spotkanie.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że co roku do subwencji oświatowej są dopłacane bardzo
duże kwoty, w tym roku jest to kwota ponad 2 mln zł, gdzie za takie pieniądze można by było w
gminie przeprowadzić bardzo duże inwestycje.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.
2) wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii (14:35) .
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że zapytania i uwagi można było
kierować drogą mailową lub telefonicznie do Kierowników UM.
Radny Robert Laszuk poinformował, że dane zawarte w informacji na temat ilości osób
uzależnionych od narkotyków są nieco rozbieżne z danymi rzeczywistymi.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.
3) kontroli zarządczej w 2020r.
Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował co oznacza termin kontroli zarządczej, a także
w jakim celu jest ona przedstawiona.
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Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Artur Kotara musiał opuścić obrady sesji i w
ciągu dalszym wszelkie wyjaśnienia będzie składał Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski.
Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc uwag.
Do pkt 9 (14:43)
Przystąpiono do podjęcia uchwał:
ppkt 1 (14:53)
projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody ożywionej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r.
poz. 55 z późn. zm.) formami ochrony przyrody są między innymi pomniki przyrody. W myśl art.4 ww.
ustawy, pomnikami przyrody definiuje się „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.”
Niniejsze drzewo stanowi dużą wartość przyrodniczą, a jego parametry tj. obwód pnia w powiązaniu
z ogromną kulistą koroną, stanowi bardzo atrakcyjny obiekt przyrodniczy. Dąb ten wytwarza swoisty
mikroklimat w postaci zapory przeciwwietrznej. Ponadto wpływa na wilgotność powietrza oraz gleby,
temperaturę a także skład powietrza. Drzewo to pełni także funkcję mikroklimatyczno-sanitarną.
Według szacowanych obliczeń, dąb ten posadzono ok. 150 lat temu. Na skutek wybrukowania placu,
ograniczono dostępność korzeni do wody opadowej co powoduje, że warunki bytowania drzewa lekko
się pogorszyły. Mimo tych mniej sprzyjających warunków, stan zdrowotny drzewa jest bardzo dobry
i zadawalający.
Przedmiotowe drzewo posiada niepospolite parametry, zasługuje wiec na to, aby zostało
pomnikiem przyrody, a jego lokalizacja i atrakcyjność powinna dobrze służyć jego upowszechnieniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu znak: WPN.623.16.2020.AP z dnia
11 grudnia 2020 r. pozytywnie uzgodnił projekt uchwały w sprawie ww. pomnika przyrody.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14
XXX/237/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr

ppkt 2 (14:56)
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2021 rok” ;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2021 rok” jest obligatoryjnym zadaniem gminy i wynika z zapisów
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ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z treścią art. 11a. ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U.
2019 r. 122 t.j.) do przyjęcia uchwały upoważniona jest rada gminy. Program powinien obligatoryjnie
określać sposoby:
1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)odławianie bezdomnych zwierząt;
4)obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)usypianie ślepych miotów;
7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lewin Brzeski” zgodnie z wymogiem art. 11a. ust. 7 został przedstawiony do
zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy oraz zarządcom
obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. W celu realizacji obowiązku ustawowego
zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2021 rok”. W związku
z powyższym Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada niniejszy projekt uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła uchwałę Nr
XXX/238/2021 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
ppkt 3 (14:48)
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że celem
wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii
Europejskiej, w zakresie dotyczącym Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska a następnie
zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003r. przez Rząd RP, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. Program ten określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki ściekowej, jaki musi
zostać zrealizowany przez Polskę aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. Na mocy
art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, z dniem 31 grudnia 2020r. dotychczasowy
akt prawa miejscowego wyznaczający Aglomerację Lewin Brzeski utracił moc. Zgodnie
z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Wodne aglomerację wyznacza rada gminy w drodze uchwały będącej
aktem prawa miejscowego. Właściwa do podjęcia uchwały w sprawie Aglomeracji Lewin Brzeski jest
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim. W skład Aglomeracji Lewin Brzeski wchodzą następujące
miejscowości: Lewin Brzeski, Skorogoszcz, Chróścina, Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Przecza, Raski.
Wypełniając zobowiązania art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Gmina Lewin
Brzeski opracowała opis obszaru, granic i wielkości Aglomeracji Lewin Brzeski. Obecny obszar i granice
Aglomeracji Lewin Brzeski zostały wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
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aglomeracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1586). Obszar i granice aglomeracji wyznaczona na mapie w skali
1:10000 stanowiącej załącznik nr 2 do projektu uchwały.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba poinformował, że na jednej z poprzednich sesji był poruszany temat, aby granicę
Aglomeracji poszerzyć o miejscowość Oldrzyszowice.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że miejscowość Oldrzyszowice nie została ujęta w
Aglomeracji, ponieważ kanalizacja będzie realizowana w Oldrzyszowicach z innego programu, a
mianowicie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w tym programie nie ma wymogu co do
Aglomeracji jeżeli chodzi o tą miejscowość.
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
XXX/239/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
ppkt 4 (14:53)
projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2021;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r., poz. 310) do kompetencji Rady
Gminy należy coroczne określanie, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, sezonu
kąpielowego w okresie między 1 czerwca a 30 września. Proponowany projekt uchwały przewiduje,
że sezon kąpielowy rozpocznie się na terenie naszej gminy w ostatnim dniu roku szkolnego i zakończy
w ostatnim dniu wakacji.
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
XXX/240/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
ppkt 5(14:54)
wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2021;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, zm. poz. 284, poz. 695,
poz. 875, poz. 782, poz. 1378) Burmistrz najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania
Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2021. Projekt uchwały przygotowuje Burmistrz i podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania
uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości. Przedłożony projekt uchwały określa „Wykaz kąpielisk na terenie gminy Lewin
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Brzeski”, obejmujący kąpielisko w granicach Miasta Lewin Brzeski, na wydzielonym fragmencie wody
powierzchniowej zbiornika wodnego przy ul. Nysańskiej.
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
XXX/241/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
ppkt 6 (14:56)
projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Lewina Brzeskiego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Wprowadzenie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w 2018r. wprowadziła w art. 5a zasady budżetu
obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o
części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają
uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. W związku z zamiarem przedstawienia propozycji
wydzielenia środków z budżetu jako budżet obywatelski przedkłada się projekt uchwały. Dla
wyjaśnienia, budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w
ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie roku
budżetowego. W telegraficznym skrócie oznacza to, że:
·mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników,
zespół konsultacyjny pod kątem możliwości realizacji;
·propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie
głosowanie;
·w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków
przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy w związku z tym zmieni się
budżet samorządu mieszkańców oraz fundusz sołecki.
Zastępca Burmistrza Dariusz struski poinformował, że są to dodatkowe środki, które w ramach budżetu
gminy są wyodrębnione.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że jej zdaniem tytuł projektu uchwały brzmi kontrowersyjnie,
ponieważ wynika z niego, że jest to regulamin budżetu obywatelskiego miasta Lewin Brzeski.
Dosłownie może to brzmieć jako miasta Lewin Brzeski i zaproponowała, aby tytuł brzmiał "budżet
obywatelski Gminy Lewin Brzeski" .
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że zostanie przygotowana autopoprawka.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że wg jej opinii brakuje uszczegółowienia zasad, odnośnie kwoty,
która jest do podziału, a mianowicie czy może być tylko jedno duże zadanie, bądź może być kilka zadań
ale mniejszych oraz czy wnioskujący ma przyznany limit na to zadanie.
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Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wytłumaczył szczegółowo zasady przyznawania środków z budżetu
obywatelskiego oraz w jakim celu powstała idea jego powstania.
Radny Robert Laszuk poinformował, że sensem budżetu obywatelskiego jest pobudzenie aktywności
społecznej, poprzez wzięcie udziału w głosowaniu nad danym wnioskiem. Radny poinformował, że wg
niektórych opinii kwota jest albo zbyt mała albo zbyt duża a wg jego opinii od jakiejś kwoty należy
zacząć.
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z pytaniem czy jest limit osób, które muszą zagłosować nad
danym wnioskiem.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że wniosek musi poprzeć minimum 30 osób i musi
on zostać złożony do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Po przejściu do etapu drugiego odbędzie
się głosowanie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Lewin Brzeski. Wygrywa
wniosek, który zdobędzie największą ilość zebranych głosów mieszkańców gminy.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z pytaniem do §2 ust. 4 w regulaminie, czy nie powinien być podany
wiek osób które mogą podpisać się pod zgłaszanym wnioskiem.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski udzielił wyjaśnień wraz z Radcą prawnym Sławomirem
Ostrowskim.
Radny Leszek Fornal wyraził opinię, że mniejsze miejscowości nie będą miały szans z większymi
miejscowościami czy choćby nawet z miastem Lewin Brzeski. Radny zaproponował aby kwotę 70 tys.
rozbić na mniejsze kwoty tak, aby przeszło kilka wniosków.
Zastępca Burmistrza poinformował, że chciałby podkreślić idee budżetu obywatelskiego i łączenia
obywateli w głosowaniu nad wnioskami. Zastępca Burmistrza podał przykład głosowania w innych
podobnych projektach, gdzie małe miejscowości wygrywały w porównaniu z innymi większymi
miejscowościami.
Radny Roman Pudło zwrócił się z pytaniem, co będzie w przypadku gdy po wygraniu danego wniosku i
w trakcie jego realizacji, okaże się że wniosek przewyższa kwotę 70 tys. zł.
Zastępca Burmistrza poinformował, że Burmistrz w takim przypadku dołoży brakującą kwotę.
Poinformował również, że wniosek będzie weryfikowany przez pracowników urzędu czy dany wniosek
nie przewyższa kwoty budżetu obywatelskiego.
Radna Paulina Kamińska wyraziła opinię, że małe miejscowości nie będą miały szans, aby ich
zgłoszony wniosek przeszedł, ponieważ liczba mieszkańców będzie znacznie niższa w porównaniu
chociażby nawet z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.
Radny Robert Laszuk poinformował, że to nie jest tak, że małe miejscowości nie mają szans z
większymi, ponieważ mniejsze miejscowości są z reguły bardziej zżyte i mobilne.
Zastępca Burmistrza poinformował, aby nie ograniczać się do spojrzenia na gminę z punktu widzenia
małych miejscowości tylko do patrzenia na gminę w całości.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14
XXX/242/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr

ppkt 7 (15:19)
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim na 2021 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
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
XXX/243/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 8 (15:19)
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Burmistrz składa Radzie Gminy
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby
związane z realizacją zadań.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę do str. 11 w ust. 8 widnieje zdanie „ Dodajmy, że w ramach
programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Fundation, przeznaczyli środki finansowe
na realizację czterech strategicznych celów:” zdaniem radnego brakuje pkt 4.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w pkt 3) są dwa punkty.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14
XXX/244/2020 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr

ppkt 9 (15:10)
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2020;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Stosownie do treści art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy
społecznej ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka
oraz przedłożyć zestawienie potrzeb w tym zakresie.
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Zapytania i uwagi:
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
XXX/245/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
ppkt 10(15:26)
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 2.046.152,07 następuje
w związku z:
- wprowadzeniem zwiększonych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości przez Operatora
Gazociągów Przesyłowych Gaz System (1.767.679 zł),
- wprowadzeniem dochodów ze świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich przez
świadczeniobiorców (24.000 zł),
- wprowadzeniem środków z projektu realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie
Brzeskim pn. ,, Żółty talerz” (12.000 zł),
- otrzymaniem zwrotu środków unijnych z zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2020 pn. ,,
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie
Lewin Brzeski’’(72.785 zł),
- wprowadzeniem środków unijnych w do zadania pn. ,,Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski” (169.688,07 zł),
II. Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 90.493 zł następuje w związku z otrzymaniem
pisma z Ministerstwa Finansów (nr ST3.4750.2.2021 w sprawie ostatecznych kwot subwencji na
2021rok - zmniejszenie subwencji oświatowej).
III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 3.640.045,56 zł następuje w związku z :
- remontami dróg gminnych (167.000 zł),
- wznowieniem znaków granicznych drogi gminnej zlokalizowanej w m. Borkowice (10.000 zł),
- zabezpieczeniem środków finansowych na zobowiązania w związku z nabyciem spadku wraz
z dobrodziejstwem inwentarza (12.000 zł),
- wycenami nieruchomości ( 10.000 zł ) oraz regulację udziałów w nieruchomości (Lewin Brzeski
ul. Moniuszki 57 – kwota 4.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na opracowanie systemu informacji przestrzennej (30.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na aktualizację programu komputerowego.,, Cmentarz’’ związanego
z pochówkami (5.000 zł),
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych (zwiększenie kwoty diety wypłacanej radnym- 27.000 zł),
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych (zwiększenie kwoty diety wypłacanej dla sołtysów –
28.350 zł)
- zabezpieczeniem środków związanych z wypłatą inkasa dla sołtysów (13.000 zł),
- prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w zakresie podatków (4.900 zł),
- zabezpieczeniem braków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego
(300.000 zł),
-zabezpieczeniem wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem
Urzędu Miejskiego (50.000 zł),
- zabezpieczeniem środków związanych z utrzymaniem OSP Lewin Brzeski (10.000 zł),
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- zabezpieczeniem środków w budżecie gminy Lewin Brzeski na zadania realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego (70.000 zł),
- brakami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych (1.540.150 zł),
- brakami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Ośrodku Pomocy Społecznej (230.000 zł),
- wprowadzeniem środków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (rozliczenie pomiędzy
dochodami a wydatkami roku 2020 z mocy ustawy musi być wprowadzone do budżetu roku
następnego – 19.380,75 zł),
- brakami na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w świetlicach szkolnych (32.200 zł)
- zwrotami świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w latach
uprzednich ( 24.000 zł ),
- realizację projektu przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim pn. ,,Żółty talerz”(12.000 zł),
-wydatki w zakresie bieżącego utrzymania czystości (66.000 zł), utrzymanie kąpieliska (40.000 zł),
utrzymanie ścieżek rowerowych i utrzymanie terenu przy starorzeczu Nysy Kłodzkiej (44.000 zł),
wynajem dodatkowych kabin toaletowych likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz inne usługi w
zakresie utrzymania porządku ( 20.000 zł ),w zakresie wyłapywania bezdomnych psów (5.000 zł),
- zabezpieczeniem środków finansowych na dodatkowe roboty budowlane oraz wykonanie przyłącza
dla zadania pn.,, Budowa budynku administracyjno- technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w
Lewinie Brzeskim (40.265,74 zł),
- zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatu na zadanie pn.,, Przebudowa mostu nad zalewem rzeki Nysa
Kłodzka ….’’ (58.581 zł),
- remont komina przy ul. Konopnickiej w Lewinie Brzeskim (60.000 zł),
- wykonanie dokumentacji technicznej na utworzenie budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 18
w Lewinie Brzeskim ( 20.000 zł ),
- wykup działki nr 125/6 obręb Mikolin w celu regulacji drogi gminnej nr 98 w Mikolinie (4.000 zł),
- zniesienie współwłasności w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 62 w Lewinie Brzeskim ( 30.000 zł),
- wymiana źródła ciepła w budynku Ratusza w Lewinie Brzeskim (40.000 zł),
- wymianę pokrycia dachu w budynku PSP w Lewinie Brzeskim (165.000 zł),
- udzielaniem dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków (15.000 zł),
- udzielaniem dotacji z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła (30.000 zł),
- realizacją zadania inwestycyjnego związanego z wymianą i likwidacją indywidualnych źródeł ciepła
na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski (312.418,07 zł),
- aktualizację dokumentacji technicznej do zadania inwestycyjnego pn. ,,Odnowa świetlic wiejskich
na terenie Gminy Lewin Brzeski’’ (17.000 zł),
- konserwację techniczną – zachowawczą ołtarza- etap I w farze (kościele ewangelickim) w Lewinie
Brzeskim (73.800 zł).
IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 17.181,50 zł dotyczy przeniesienia środków
w zakresie funduszu sołeckiego w tym:
- sołectwa Różyna (5.400 zł),
- sołectwa Oldrzyszowice (11.781,50 zł).
V. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 1.684.386,49 zł następuje w związku
z rozliczeniem roku 2021 w tym:
- kwota 19.380,75 zł to niewykorzystane środki pieniężne pozostałe z różnicy pomiędzy
dochodami a wydatkami przeciwdziałania alkoholizmowi,
- kwota 58.581 zł dotyczy środków niewykorzystanych przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w roku
2020, które były przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz.
Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 0 km 12 + 270 (dotacja dla Starostwa środki
wprowadzone do budżetu na 2021 rok to kwota 850. 000 zł a otrzymane z Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych w 2020 roku 908.581 zł ,
- kwota 1.606.424,74 zł to wolne środki.
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Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o wznowienie znaków granicznych drogi gminnej w
miejscowości Borkowice, która jest to droga i dlaczego tak duża kwota musi być zarezerwowana na
wykonanie.
Zastępca Burmistrza poinformował o jaką drogę chodzi oraz poinformował, że ceny wynikają z
podziałów geodezyjnych i wniosek, który wpływa do pani Skarbnik jest oparty o aktualne ceny
rynkowe.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem o szczegóły w nabyciu spadku wraz z dobrodziejstwem
inwentarza.
Skarbnik Gminy poinformowała, że nabyty spadek z dobrodziejstwem inwentarza będzie po osobie
zmarłej, której rodzina odrzuciła spadek i jest to mieszkanie. Poinformowała, że zabezpieczone środki
posłużą na ewentualne spłaty zobowiązań, które spowodowała osoba zmarła.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o zniesienie współwłasności w budynku mieszkalnym
ul. Kościuszki 62.
Skarbnik wraz z Radcą prawnym poinformowała, że gmina ma udział we wspólnej
nieruchomości,który gmina zamierza przejąć.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym utrzymania ścieżek rowerowych i
utrzymanie terenu przy starorzeczu nysy Kłodzkiej w kwocie 44 tys. zł , co w ramach tych środków
będzie realizowane.
Zastępca Burmistrza poinformował co w ramach tych środków będzie realizowane.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14
XXX/246/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr

ppkt 11 (15:51)
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Dostosowanie po stronie dochodów i wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w projekcie
uchwały budżetowej.
Zmiana po stronie przychodów dotyczy wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia roku
budżetowego 2020 (kwota 1.606.424,74zł), wprowadzenia środków z rozliczenia dochodów i
wydatków w zakresie ochrony zdrowia ( kwota 19.380,75zł) oraz wprowadzenia niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ( kwota 58.581,00zł).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła uchwałę Nr
XXX/247/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
ppkt 12 (15:52)
projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym,
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży
służbowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Z uwagi na podwyższenie diet przysługujących radnym oraz przewodniczącym organu wykonawczego
jednostki pomocniczej należało zaktualizować uchwały podjęte w 2014 i w 2015 r. Proponowane kwoty
diet mieszczą się w wartościach przyjętych dla gmin do 15 tys. mieszkańców, gdzie maksymalna kwota
diety wynosi 1342,07 złotych.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głs. „za” przy 2 głs. „przeciw” oraz 1 głs.
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXX/248/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
Do pkt 10
Rozpatrzenie petycji:
1) w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego; (15:55)
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W dniu 10 lutego 2021r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim skierowana do Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim petycja Pani Teresy Garland w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego. Petycja została zrejestrowana pod Nr OR.I.152.3.2021. Wnioskodawczyni ponowiła petycję,
wpłynęła do Urzędu w dniu 23 lutego 2021r.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Gminy Lewin Brzeski (uchwała Nr
XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Lewin Brzeski z późn. zm.) przekazał pismem z dnia 10.03.2021r. petycję do
rozpatrzenia.
Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się treścią petycji,
dokonała jej analizy i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.
W wyniku postepowania Komisja, ustaliła co następuje :
- przedstawione w petycji wnioski wykraczają poza kompetencje Rady określone normami art. 4,
art. 7 i 170 konstytucji RP
(Dz. U. Nr 78, poz. 483). Jednocześnie w porządku prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 741), która w art. 2 zastrzega i dopuszcza możliwość przeprowadzenia
referendum w ściśle określonych sprawach.
Wobec powyższego art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 870) obliguje jedynie Radę Miejską do przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej
rozpoznania. Właściwym do zajęcia stanowiska w kwestiach opisanych petycją jest Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej.
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W tym opisanym wyżej stanem faktycznym i prawnym Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej
pozostawić bez rozpatrzenia petycję oraz odmowę spełnienia żądań zawartych w jej treści.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzemieniu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” oraz 1 głs.
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXX/249/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
2)

poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego (16:00)
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W dniu 02 marca 2021r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim skierowana do Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim petycja Pani Teresy Garland w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Petycja została zarejestrowano
pod Nr OR.I.152.4.2021.
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Gminy Lewin Brzeski (uchwała Nr
XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Lewin Brzeski z późn. zm.) przekazał pismem z dnia 10.03.2021r. petycję do
rozpatrzenia.
Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się treścią
petycji, dokonała jej analizy i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.
W wyniku postepowania Komisja, ustaliła co następuje :
- norma konstytucyjna opisana w art. 7 Konstytucji RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483) zawiera zakaz
domniemywania kompetencji i nakazuje, aby wszelkie działania organów władzy publicznej były
oparte na wyraźnie określonych normach kompetencyjnych (postanowienie Sądu Najwyższego
w składzie 7 sędziów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie WK 22/04). Oznacza to, że organy
administracji publicznej mogą podejmować działania prawne tylko w zakresie przyznanej im
kompetencji.
Uznać również należy, iż w wizję demokratycznego państwa prawa nie wpisują się działania
samozwańczego komitetu, który nie ma legitymacji pochodzącej z powszechnych wyborów. Niemniej
sposób prezentacji też pozwala stwierdzić, iż żądania ocierają się o czyn zabroniony określony normą
art. 255 kk, ponieważ autorzy petycji poprzez treści anarchizujące, godzą w ład prawny.
W tym opisanym wyżej stanem faktycznym i prawnym Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej
pozostawić bez rozpatrzenia petycję oraz odmowę spełnienia żądań zawartych w jej treści.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzemieniu.
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
XXX/250/2021 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.
Do pkt 11
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Podjęcie stanowiska w sprawie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu oznaczonego symbolem 10 MWn.
Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski przedstawił uzasadnienie do projektu stanowiska.
Zapytań i uwag do stanowiska nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał projekt stanowiska pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła stanowisko.
Stanowisko stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.
Do pkt 12
Zastępca Burmistrza 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 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie interpelacji w sprawie usunięcia
dziury w Skorogoszczy na Placu św. Dominika.
Do pkt 14
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. (16:12)
Radny Łukasz Bacajewski poinformował, że jednostka OSP w Łosiowie pozyskała wóz strażacki,
nieodpłatnie z Poznania ze szkoły aspirantów dzięki staraniom m.in. posła Pawła Kukiza i zwrócił się z
prośbą aby w ramach możliwości finansowych gminy doposażyć wóz niezbędny sprzęt.
Radny Roman Pudło zwrócił się z pytaniem dotyczącym remontu dachu na kościele poewangelickim
w Lewinie Brzeskim, ponieważ pojawiła się wizualizacja tego jak wyglądał dawniej kościół a dokładnie
wieża kościoła przed wojną i czy była by możliwość, aby kościół wyglądał jak przed wojną.
Zastępca Burmistrza poinformował, że prace związane z remontem dachu są w celu zabezpieczenia
kościoła przed dalszym niszczeniem, a czy uda się w przyszłości odbudować wieże, na dzień dzisiejszy
nie wiadomo.
Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do końca
kwietnia 2021r.
Do pkt 7 (15:43)
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 16:18
zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
/-/ Ilona Gwizdak

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek
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