
 
 

PROTOKÓŁ  NR XXXIII/2021 
 
z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 22 czerwca 2021r. w saIi                                   
Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14. 
         
        Otwierając o godzinie 14:05  obrady XXXII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej 
Waldemar  Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ,  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego, 

 Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 

 Sekretarza Gminy Barbarę  Chyżą,  

 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego, 

 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,  

 Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego Pawła Chojnackiego, 

 Radnych,  
oraz zaproszonych gości : 

 Radnych Powiatu Brzeskiego: Adama Dziaska oraz Arlettę Kostrzewa, 

 Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Krzysztofa Grabowieckiego, 

 Dyrektora  Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim  Tadeusza Tadlę, 

 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim Annę Bączkowską, 

 Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Andrzeja Grabny, 

 Prezesa „Hydro-Lew” Sp. z o.o. Andrzeja Tarnawę.   
 
Do pkt 2 (14:07) 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja  
jest  prawomocna. Zwołana została  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.  
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z szerzącą się epidemią Covid-19 należy zachować 
wszelkie środki ostrożności. 
 
Stwierdzenie quorum (14:07) 
 
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 (14:08) 
Następnie  Przewodniczący Rady  przedstawił  przedłożone  przez  Burmistrza Lewina Brzeskiego  
wnioski do porządku obrad sesji (14:08) : 
1)  wniosek z dnia 16.06.2021r. o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał: 

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; 
b) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

2) wniosek z dnia 22. 06.2021 r. o wprowadzenie dodatkowego  projektu uchwały: 
 a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski. 
 
Wnioski stanowią  załącznik Nr 3 oraz Nr 4 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku z dnia 
16.06.2021r.  (14:10) oraz wniosku z dnia 22.06.2021r. (14:12) 
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Rada Miejska w obecności   14       radnych –  jednogłośnie   14     głs. „za” przyjęła (bezwzględną 
większością głosów)  wniosek z dnia 16 czerwca 2021 r. oraz wniosek z dnia 22 czerwca 2021 r. 
 
     Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji  

- wniosek z dnia 16.06.2021r. o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał; 
- wniosek z dnia 22. 06.2021 r. o wprowadzenie dodatkowego  projektu uchwały. 

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  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11  maja 

2021r. do dnia 08 czerwca 2021 r. 
9. Zapoznanie się : 

1)  ze sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2020r. 
10. Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za 2020 rok - autopoprawka 

1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2020;  
2) debata nad raportem; 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania. 

11. Rozpatrzenie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2020r.  
1) wystąpienie  Burmistrza  w  sprawie  sprawozdania  z realizacji budżetu  za  2020r.; 
2) przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania                         

budżetu gminy za 2020r.; 
3) przedstawienie opinii  z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju                                  

Gospodarczego;  
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy,                              

sprawozdania  z  wykonania budżetu gminy za 2020r., wniosku w sprawie udzielenia                           
absolutorium oraz opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

5) dyskusja; 
6) podjęcie uchwał  w sprawie : 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem                                  
z wykonania budżetu gminy za 2020r.,  

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu 
gminy  za  2020r.    

12. Podjęcie uchwał: 
1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok programu współpracy Gminy Lewin                       
Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego; 
2)   w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 
2021/2022; 
3)  w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim; 
4)  w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Lewin Brzeski; 

Uchwały, które zostały wprowadzone wnioskiem z dnia 16.06.2021r.  
   5)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; 

         6) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
Uchwała, która została wprowadzona wnioskiem z dnia 22.06.2021r.  
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   7) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski. 
13.  Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
14.  Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
15.  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
16.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
Do pkt   4 (14:13) 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski : 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Lewina Brzeskiego, czy zabezpieczy 
środki na budowę chodnika w Przeczy i kiedy to nastąpi? 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z  prośbą  dotyczącą  naprawy drogi gminnej koło                              
przystanku szkolnego w sąsiedztwie posesji Pana Baucza oraz naprawy szyby na tym przystanku;
   
Radna Paulina Kamińska zwróciła się do Burmistrza Lewina Brzeskiego w temacie  opuszczonej                     
posesji przy ulicy Stawowej 14 w Łosiowie.  Od ponad 10 lat nie było tam właściciela, nic się nie 
dzieje, poza siedliskiem kun i szczurów. Mieszkańcy Łosiowa zwracają się z prośbą o dotarcie do 
właściciela posesji ul. Stawowej nr  14 i wpłynięcie na niego aby uprzątnąć to miejsce, ponieważ jest 
to uciążliwe dla mieszkańców.   
 
Radny Łukasz Bacajewski poinformował, iż mieszkańcy ulicy Głównej skarżą się na uciążliwość drogi.  
w miejscach gdzie znajdują się poprzeczne przepusty kanalizacyjne, asfalt jest zapadnięty lub                         
wybrzuszony po wcześniejszych naprawach co powoduje potężny hałas szczególnie podczas jazdy 
samochodów ciężarowych. Dlatego prosi, aby zwrócić się do Zarządcy drogi aby przyjechał                                         
i sprawdził jak to wygląda. Obecnie były poprawiane, wycinane kawałki jezdni, Radny zauważył, iż                  
w obrębie studzienek nic nie było poprawiane.  
  
Radny Łukasz Bacajewski poprosił w imieniu mieszkańców Łosiowa o wyrównanie drogi polnej, 
która znajduje się w Łosiowie na ulicy Cmentarnej aż do  Nowej Wsi Małej. Jest to bardzo często 
uczęszczana droga przez rowerzystów, jest to fajny skrót na kąpielisko do miejscowości Ptakowice                 
i  Kantorowice.  
  
Radny Łukasz Bacajewski poprosił również o wyrównania dróg polnych na terenie miejscowości                      
Łosiów od Agro-polu do połowy ulicy Słonecznej oraz od byłej piekarni do końca miejscowości oraz 
po drugiej stronie od stacji LPG do cmentarza. 
   
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z problemem dziury w ulicy Ojca Dominika, tam jest zapadnięta 
studzienka oraz tematu Potoku Borkowickiego. W latach 80- tych, 90 – tych i współcześnie                                   
administrator Potoku Borkowickiego wzdłuż tej części zabudowanej od ulicy Słowackiego przy 
parku, przy murze została zniszczona ścieżka wzdłuż Potoku Borkowickiego oraz uszkodzony mur.  
Koparka nie mogąc dojechać do potoku uszkodziła ten mur, rozebrano ten mur i do dnia dzisiejszego 
nie odbudowano go. Ta ścieżka występuje na przedwojennych pocztówkach, zatem Radny zwrócił 
się z prośbą aby zwrócić się do Zarządcy Potoku Borkowickiego o odtworzenie zniszczonej ścieżki 
pieszej i muru okalającego park przy potoku.  
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z problemem niedrożnej kanalizacji burzowej na  ul. Partyzantów 
w Lewinie Brzeskim (szczególnie od skrzyżowania z ul. Narutowicza do nr 5 ).  Sytuacja się powtarza 
i dochodzi do podtopień domów, 12 czerwca na posesje przeciwległe aż do posesji 2-4, woda                      
wdzierała się do piwnicy. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, iż w ubiegły czwartek Radny rozmawiał 
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z byłym Prezesem Wodociągów i są niestety skrajne, rozbieżne stanowiska dot. kierunku                         
w którym ta kanalizacja odbiera. Jedne osoby twierdzą, że w kierunku Narutowicza, drudzy                      
mieszkańcy twierdzą, że w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Należy pilnie tą kanalizację udrożnić,                                                       
a później odbudować. Radny Laszuk podkreślił, iż dowiedział się o fakcie, iż jeden z mieszkańców 
zwracał się do tutejszego Urzędu od lat z tym tematem, podkreślając, temat nie został do tej pory 
załatwiony. Temat musi zostać jak najszybciej załatwiony, zaś kanalizacja burzowa dotyczy całego 
miasta. 
 
Radny Robert Laszuk podkreślił konieczność zabezpieczenia ruin spalonego domu przy ulicy                         
Kościuszki, o czym mówił na sesji pod koniec stycznia, początek lutego, gdyż sytuacja jest fatalna 
pod względem bezpieczeństwa, odpadają od stojącej ściany elementy muru. W dniu wczorajszym 
wydarzyła się potworna sytuacja, gdzie na matkę idącą z wózkiem, z dzieckiem oderwał się potężny  
kawałek tynku, około 80 cm. Całe szczęście, że wózek miał podniesione zadaszenie nad tym                        
dzieckiem i tynk spadł na zadaszenie.  
Nie możemy dopuścić do tego, abyśmy interweniowali dopiero jak wydarzy się tragedia. Minęło              
prawie pół roku i musimy ten budynek zabezpieczyć, ponieważ nie jest to pierwsza tego typu                    
sytuacja, dotychczas spotykało to osoby starsze.  
 
Radny Robert Laszuk nawiązał do tematu foto pułapek usytuowanych w różnych rejonach Gminy, 
na  terenach rekreacyjnych. Radny podkreślił, że w opinii publicznej funkcjonuje wiadomość, że 
ostatnio udokumentowano  osoby o bardzo znanych nazwiskach podrzucających odpady komunalne 
do pojemników usytuowanych na terenach rekreacyjnych. W związku z powyższym chciał zapytać 
co się dalej z tym dzieje,  czy zostaną zastosowane wobec nich sankcje karne, czy została rozpoczęta 
procedura  odnośnie sankcji karnych. Radnego Laszuka temat interesuje, ponieważ koszty wywozu 
tych odpadów komunalnych, są przerzucone na wszystkich mieszkańców . Jedni korzystają z tego                    
i w nieuczciwy sposób podrzucają  śmieci, a wszyscy pozostali mieszkańcy muszą za to płacić, a takich 
sytuacji nie ma prawa być.  Musimy takie zachowania ścigać z całą surowością.  
 
Radny Robert Laszuk nawiązał do tematu kosza na śmieci przy sklepie spożywczym na ulicy                           
Moniuszki w Lewinie Brzeskim naprzeciw Szkoły Podstawowej.  Jest tam tylko kosz gminny                               
usytuowany na chodniku przy jezdni, natomiast przy sklepie nie ma. Osób korzystających z tego 
sklepu jest bardzo dużo, szczególnie w weekendy, sobotę, niedziele, dni wolne od pracy. Klienci 
sklepu śmieci wyrzucają do gminnego kosza,  kosz jest zapełniony i wokół kosza tez pełno śmieci. 
Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą i zarabia na tym pieniądze, a Gmina do tego dopłaca                       
z powodu konieczności i opróżniania kosza i uprzątnięcia ulicy, musimy się również mierzyć                                  
z negatywną opinią dot. dbałości gminy o porządek w mieście.  
 
Radny Robert Laszuk  powrócił do tematu ulicy Fabrycznej, która nadal nie została posprzątana, 
zalegające błoto nadal nie zostało uprzątnięte.  
 
Radny Roman Pudło uzupełnił interpelację Pana Roberta Laszuka zwracając uwagę na zastoiny 
wodne na ulicy Kościuszki, rejon Straży Pożarnej, gdzie po każdym większym deszczu powstaje                              
jezioro.   
 
Radny Roman Pudło zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem odnośnie możliwości  podróżowania 
koleją INTERCITY z dworca kolejowego PKP w Lewinie Brzeskim w okresie trwania roku                           
akademickiego w dniach od piątku do niedzieli w godzinach popołudniowych. Można by było                      
przeprowadzić ankietę ile jest osób chętnych. 
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Radny Robert Laszuk zwrócił się z informacją, iż jest bardzo duże niezadowolenie wśród                               
mieszkańców, że w weekendy, dni wolne od pracy i dni powszednie wieczorami na Rynku młodzież 
głośno się zachowuje, odbywa się szybka jazda samochodami, hałasy do późnych godzin nocnych. 
Radny Laszuk poprosił o częstsze patrole policji w mieście.  
    
Radny Dariusz Zięba poruszył temat budynku w Skorogoszczy przy ulicy Zamkowej 14, jest to                      
nieruchomość w zasobach gminnych. Elewacja tego budynku była odnawiana kilka lat temu, niestety 
w chwili obecnej woda zacieka pod opierzenie dachu, gzyms, tynk już niestety odpadł, a za chwile 
ulegnie zniszczeniu cała elewacja budynku, więc dlatego prosi o interwencję.  
 
Radna Anna Zacharewicz zapytała czy gmina może interweniować u osób prywatnych? W Nowej 
Wsi Małe znajduje się posesja, gdzie obok rowu jest usytuowana stara stodoła, waląca się na rów,            
a w przypadku większej wody może to spowodować zalanie wsi. Cała stodoła wali się na rów,                       
niestety jest bardzo ciężko porozumieć się z właścicielem tej posesji, on tego nie posprząta. Stąd 
pytanie czy gmina mogłaby interweniować w tej sprawie, ponieważ ze względu na zatrzymanie wody 
w rowie może to być niebezpieczne dla wsi?  
 
Do pkt   5 (14:32) 
 
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zgłosił następujące 
interpelacje i wnioski : 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny odniósł się do złożonego 
wniosku z dnia 17 września dotyczącego  wycinki krzewów na skrzyżowaniu ulicy Nysańskiej z ulicą                    
Kościuszki.  Zarastające krzewy zasłaniają widok, nie widać nadjeżdżających od strony Niemodlina 
samochodów, przy skręcie z ulicy Nysańskiej na most na rzece Nysie Kłodzkiej. Przewodniczący 
Grabny poprosił o wycinkę tych krzewów. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny poprosił o odmalowanie 
pasów w mieście Lewin Brzeski oraz przejść dla pieszych.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny poprosił o namalowanie 
pasów,  ponieważ na drodze  z Lewina  Brzeskiego do Kantorowic jest położona nowa nawierzchnia 
asfaltowa i praktycznie jak się wjeżdża do Kantorowic nie ma żadnych pasów. Osoby spacerujące 
mają duży problem z przejściem na drugą stronę drogi, ponieważ na tym odcinku jest duże natężenie 
ruchu. 
  
Do pkt  6  (14:34) 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  
międzysesyjnym.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, iż: 

1) otrzymano odpowiedź przygotowaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej,                                  

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska na wniosek z dnia  14 kwietnia 2021r. w sprawie pod-

jęcia działań odnośnie uciążliwości zapachowej odpadów komunalnych oraz szkodliwości 

związków na ul. Fabrycznej i Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim – Spółka „Hydro-Lew”                                

ustosunkowała się do zgłaszanych monitów dot. uciążliwości zapachowej, jednocześnie                  

informując, iż na terenie zakładu oczyszczalni ścieków nie są prowadzone żadne procesy 

przemysłowe, kompostowanie lub składowanie odpadów, spółka nie posiada   również                   

żadnej informacji dot. kontroli pomiarowych zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych 
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przez WIOŚ, a od momentu rozpoczęcia pracy oczyszczalni nie wpłynęły od mieszkańców 

żadne zgłoszenia dot. uciążliwości zapachowej.  Jednocześnie poinformowano, iż od                     

momentu rozpoczęcia produkcji basenów, w przypadku niekorzystnych warunków                            

pogodowych pracownicy spółki wyczuwali nieprzyjemne uciążliwe zapachy.  

Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

2) otrzymano pismo  ze Starostwa Powiatowego w Brzegu nr DR.033.2.3.2021 z dnia 

15.06.2021 dot. remontu chodnika w drodze powiatowej nr 1185 w m. Przecza –                             

współfinansowanie zadania. Starostwo Powiatowe zwróciło się oz prośbą  o zabezpieczenie 

na najbliższej sesji Rady Gminy kwoty równej 50 % wkładu dla wskazanego zadania oraz 

podjęcia stosownej uchwały intencyjnej. 

Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

3) otrzymano pismo ze Starostwa Powiatowego w Brzegu nr DR.7011.2.2021 z dnia 16.06.2021 

r. dot. wspólnych realizacji inwestycji na majątku Powiatu Brzeskiego zlokalizowanego na 

terenie gminy Lewin Brzeski – realizacja planów budżetowych na rok 2021. – realizacja                    

zadania „Remontu dzwonnicy w Golczowicach – etap III”. Starostwo Powiatowe zwróciło się 

z prośbą o zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lewin               

Brzeski do kwoty 7.316,26 złotych na w/w zadanie polegające na uzupełnieniu stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz przeprowadzeniu dodatkowych prac wykonania izolacji przeciw-

wodnej  i przeciwwilgociowej.   

Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

4) otrzymano pismo ze Starostwa Powiatowego w Brzegu nr DR.6850.2.1.2021 z dnia 

17.06.2021 r. dot. konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu komunikacji 

zbiorowej przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Zarząd Powiatu Brzeskiego na                           

posiedzeniu przyjął do wiadomości informację o przyjętej przez Radę Miejską w Lewinie 

Brzeskim uchwały nr XXXI/251/2021 i wyraził wolę wydzielenia    z pasa drogi powiatowej 

nr 1508 O terenu przystanku i przekazania go na rzecz gminy Lewin Brzeski. 

Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Do pkt 7 (14:38) 
 Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem do Radnej Powiatu Brzeskiego Arletty Kostrzewa. 
Radny poinformował, iż do niego wpływają pisma, korespondencja pomiędzy Burmistrzem Lewina 
Brzeskiego a Starostwem Powiatowym w Brzegu dot. dokończenia inwestycji w Przeczy – remontu 
chodnika w Przeczy. Ostatnie pismo pochodzi z 15 czerwca 2021r., gdzie Pan Starosta poinformował, 
iż  ogłosił  przetarg i prosi  o zabezpieczenie przez Gminę połowy kwoty , takie były ustalenia, co 
oznacza, iż Starostwo Powiatowe chce, aby Gmina wprowadziła na sesję kwotę 98.000,00 złotych z 
najdroższej oferty, natomiast najniższa oferta wynosi 173.000,00,  co daje kwotę po stronie Gminy 
86.000,00 złotych.  Radny Piszczek zwrócił się zatem z zapytaniem dlaczego Pan Starosta wybrał 
najwyższą ofertę a nie   najniższą? Przed tym pismem Radny otrzymał jeszcze jedno pismo informu-
jące, iż jeżeli Gmina nie zabezpieczy środków to Starosta odwoła przetarg, a ta inwestycja trwa już 
trzeci rok i pytanie kiedy  zostanie zakończona? 
 
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poinformowała, iż trwa korespondencja                                           
z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w sprawie zabezpieczenia środków na wkład w wysokości 50% 
inwestycji – remontu chodnika w Przeczy. Jest to temat pilny do załatwienia ponieważ została                     
rozpoczęta  procedura przetargowa, obecnie trwa analizowanie ofert. szacowano, że kwota tego 
przetargu będzie oscylować w granicach 240.000,00 złotych, zgłosiło się 5 oferentów, zaś najniższa 
oferta opiewa na kwotę 173.000,00 złotych a najdroższa na kwotę 196.640,00 złotych. W związku                    
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z powyższym Starostwo Powiatowe wystąpiło do Pana Burmistrza z wnioskiem o wsparcie                               
finansowe, aby móc zakończyć procedurę przetargową.  Prośba dotyczy zabezpieczenia 50 % wkładu 
tej najwyższej oferty, z powodu nie zakończenia postępowania przetargowego, ponieważ może się                
okazać, że ta najbardziej korzystna oferta nie będzie mogła być rozpatrywana i nie będzie można 
podpisać umowy. Oczywiście Starostwo rozlicza się z Gminą co do złotówki do takiej wysokości na 
jaką faktycznie zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą.  Na dzień dzisiejszy sytuacja 
wygląda w ten sposób, że Powiat ze swojej strony zabezpieczył w budżecie kwotę 120.000,00 złotych 
i ta kwota jest nie wystarczająca, natomiast najistotniejszy temat dotyczy rozstrzygnięcia przetargu, 
ponieważ oferenci są związani ofertą przez miesiąc czasu. W dniu jutrzejszym odbędzie się w tej 
sprawie spotkanie Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego 
Arturem Kotara.  
 
Radny Powiatu Brzeskiego Adam Dziasek  dodał, iż z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy Przeczy                   
przeznaczyli kwotę 10.000,00 złotych na tą inwestycję, a jest to 1/3 całego budżetu.  
 
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poinformowała o prowadzonych działaniach przez 
Powiat Brzeski. Obecnie trwa przebudowa mostu na rzece Nysie Kłodzkiej, realizowana wspólnie                    
z gminą Lewin Brzeski. Zakończono przebudowę inwestycji polegającej na remoncie pomieszczeń 
pod nowy Wydział Komunikacji przy ulicy Wyszyńskiego w Brzegu (wykonano archiwum zakładowe, 
montowane są meble, przebudowano wjazd na posesję – na sierpień zaplanowano przeniesienie 
pracowników). Niestety w postępowaniu dotyczącym budowania systemu informatycznego                               
w Brzeskim  Centrum Medycznym w Brzegu, Powiat musiał się rozstać z firmą budującą system, 
ponieważ system nie spełniał oczekiwań ani wymagań zawartych w specyfikacji zamówień                              
publicznych. Kolejny raz zostanie ogłoszony przetarg na budowę systemu informatycznego                                
w Brzeskim Centrum Medycznym.  
 
Radna Anna Zacharewicz podkreśliła, iż chciała zwrócić uwagę na wykoszenie poboczy na rowach, 
aby ta praca była bardziej efektywna, żeby było widać, że te pobocza są wykoszone.  
 
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa odniosła się do tematu koszenia poboczy. Radna                     
poinformowała, iż są zawarte umowy z wykonawcami na koszenie poboczy w ciągu dróg                                    
powiatowych oraz na koszenie żywopłotów w miastach, poza tym jest zawarta umowa na bieżące                    
utrzymanie.  
 
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa ponadto poinformowała o przystąpieniu Powiatu do 
dużej inwestycji – termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych, przetarg wygrała firma z Lewina 
Brzeskiego. Ponadto przygotowano dokumentację na budowę boiska przy Zespole Szkół                                        
Budowlanych, prowadzone jest postępowanie przetargowe na przebudowę drogi powiatowej od 
mostu do miejscowości Prędocin. Kolejną dużą inwestycją jest remont nawierzchni dróg                               
uszkodzonych podczas okresu zimowego.  
Kolejnym przedstawionym problemem jest finansowanie Brzeskiego Centrum Medycznego,                      
związane z faktem, iż Narodowy Fundusz Zdrowia płaci zbyt niskie, niedoszacowane kwoty za                        
zabiegi.  
 Radna Arletta Kostrzewa poinformowała zgromadzonych o prowadzeniu drugiego postępowania           
przetargowego na sprzedaż mienia po Zarządzie Dróg Powiatowych (sprzedaż głównie sprzętu typu 
ciągniki, samochody ) oferty można składać do 25 czerwca. Powiat przygotowuje się do ogłoszenia 
naboru na realizację takich zadań drogowych w ramach funduszu dróg samorządowych jak:  
- przebudowa ulicy Wrocławskiej w Brzegu; 
- remont drogi w miejscowości Mąkoszyce.  
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Ponadto Radna Powiatowa Arletta Kostrzewa poprosiła o zwiększenie przez gminę Lewin  
Brzeski kwoty na remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice (zabezpieczona kwota przez gminę 
to 4.000,00 złotych), aby zakończyć tą inwestycje, wykonać okiennice, drzwi i wykonać odwodnienie.   
Odnośnie wykaszania poboczy Radna Kostrzewa poinformowała, iż koszenie obejmuje w swoim                  
zakresie jedynie 1,5 metra od drogi , co jest zgodnie w wymogami obowiązującymi drogi powiatowe. 
W tym roku wykoszenia wykonano jeden raz, w planach jest jeszcze dwukrotne koszenie,                              
w miejscach newralgicznych niebezpiecznych wykaszane są również przeciwskarpy.  W  poprzednich 
latach za funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych koszenie też odbywało się na 1,5 metra.  
Odnosząc się do interpelacji Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzeja 
Grabny, Radna Kostrzewa odpowiedziała, iż faktycznie wyjazd z ulicy Nysańskiej przy moście na 
drogę powiatową jest słabo widoczny i w najbliższym czasie na pewno zostanie to zgłoszone do firmy 
realizującej wycinkę i zrealizowane przy okazji wycinki drzew i krzewów podczas budowy mostu.  
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, iż jest umówiony na spotkanie ze Starostą 
Powiatu Brzeskiego i ma nadzieję, iż w tym roku temat remontu chodnika z miejscowości Przecza. 
Ze swojej strony zapewnił, że gmina stara się wybierać zawsze oferty najniższe, a firmy startujące                    
w przetargu ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe są to firmy na stałe uczestniczące                                        
w zamówieniach publicznych. Prośba Burmistrza jest taka aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.  
Burmistrz Artur Kotara przypomniał, iż gmina wspólnie z powiatem prowadzi bardzo dużo                                       
inwestycji oraz korzysta z dofinansowania.  
 
Radny Roman Pudło zwrócił się do Radnej Powiatu Brzeskiego Arletty Kostrzewa z prośbą odnośnie 
ulicy Kościuszki – wjeździe na parking naprzeciwko apteki i usunięcia jednego krawężnika. Radny 
podkreślił, iż Burmistrz Lewina Brzeskiego pisał  wielokrotnie do powiatu na ten temat.  
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na fakt, iż podczas wycinki krzewów, pielęgnacji terenów                          
zielonych część tych ściętych pozostałości dostaje się do kanalizacji burzowej, Drogi Wojewódzkie 
czyściły studzienki, natomiast powiat tego nie robił ani w tym ani w ubiegłym roku. Gmina stara się 
to robić. Największe zastoiny oprócz ulicy Partyzantów, gdzie jest to droga gminna, są na drogach 
powiatowych: ulica Moniuszki. Jest to bardzo uciążliwe, więc poprosił o zabezpieczenie środków na 
oczyszczenie tych studzienek.  
 
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa odpowiedziała, iż w ubiegłym roku było wykonywane 
czyszczenie tych studzienek, ale w związku z tym, iż pojawiają się sygnały dot. niedrożnych                                    
studzienek, w tym roku zostanie ponownie zlecone ich wyczyszczenie.  
 
Do pkt 8 (14:38) 

Przyjęcie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia                         
11 maja 20201r. do dnia  08 czerwca 2021 r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 9  do  protokołu. 
 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 11 Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska do protokołu. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”.  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
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Stanowiska stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 11 Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska do protokołu. 
 
Zapytań i uwag nie wniesiono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. (15:00). 
 
Rada Miejska w obecności   14   radnych –   jednogłośnie 14 głs.  „za”  przyjęła  sprawozdanie. 
Wynik głosowania stanowi załącznik  Nr 12 do protokołu. 
   
Do pkt   9  (15:01) 
 Zapoznanie się  ze sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski 
za 2020r. (15:01). 
 
Sprawozdania stanowią załącznik Nr  13  i Nr   14   do protokołu. 
 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się ze sprawozdaniem i nie wniosła żadnych                          
zastrzeżeń.  
Komisja Rozwoju Gospodarczego również zapoznała się ze sprawozdaniem, po otrzymaniu                                   
odpowiedzi nie wniosła żadnych uwag do sprawozdania.  
 
Stanowiska stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 11 Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska do protokołu. 
 
Do pkt   10  (15:02) 
Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za 2020 rok z autopoprawką. 
 
Raport stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
ppkt 1 (15:02) 

przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2020; (15:02) 
 

Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2019 przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur 
Kotara. 
„Raport o stanie gminy za 2020 rok został przygotowany na podstawie sprawozdań, informacji i ma-
teriałów przedstawionych przez Dyrektorów, Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
Prezesów spółek gminy, Skarbnika i Sekretarza gminy  oraz Kierowników Wydziałów Urzędu Miej-
skiego w Lewinie Brzeskim.        
 Raport pełni funkcję sprawozdania z funkcjonowania Gminy Lewin Brzeski za 2020r. w szczególności 
z realizacji polityk, strategii, programów, uchwał, budżetu i realizacji zadań i kompetencji należących 
do jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Lewin Brzeski. 
Raport ma na celu zapewnienie Radnym i Mieszkańcom Gminy wiedzy na temat gminy, jej działań 
w obszarze zadań wyznaczonych przepisami prawa. 
Obszerny dokument został przekazany Państwu w formie elektronicznej, natomiast dla społeczeń-
stwa naszej gminy został opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Le-
winie Brzeskim. 
Obecnie przedstawię kilka informacji z Raportu w wersji skróconej. 
W ramach zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022 w 2020 
roku realizowano następujące przedsięwzięcia : 



 

 

10 

1) został złożony wniosek w ramach PROW o przyznanie pomocy na realizację zadania 
pn.„Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Piaski” - rozstrzygnięcie przewidywane jest na 2021 
rok: 
2) w miarę posiadanych  środków finansowych  wykonane zostały roboty związane z utrzymaniem 
bieżącym nawierzchni gruntowych i bitumicznych dróg gminnych oraz zakup i montaż oznakowania 
ulicznego; 
3) podpisano umowę na realizację zadania pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popie-
lów i w Gminie Lewin Brzeski. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” - plano-
wane zakończenie zadanie 2021 rok; 
4) został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji 
Strzelniki-Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie”  - zadanie 
znajduje się na liście rezerwowej; 
5) podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku 
zabytkowego kościoła poewangelickiego” oraz umowę na wykonanie robót budowlanych (wymiana 
pokrycia dachowego, remont empor) - zakończenie zadania 2021r.; 
6) wybudowano 5 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w m. Lewin Brzeski; 
7) wyremontowano budynek Willa XIX w Strzelnikach w którym mieści się m. świetlica wiejska; 
8) podpisano umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz                         
z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice”-zakończenie zadania przewidywane jest na 
2023 rok; 
9) trwają prace projektowe przy zadaniu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów                           
parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” - zadanie jest realizowane                                    
w partnerstwie z Gminą Brzeg i PZW Opole - termin realizacji zadania 2021 rok; 
10) trwa realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin             
Brzeski i Gminy Branice” - zadanie jest realizowane w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym                           
w Branicach - termin realizacji zadania 2021-2022 rok. 
 
W 2020 roku realizowano 17 programów i uchwał mających na celu wsparcie mieszkańców naszej 
gminy m.in. dożywianie, rodzina 500+, opieka 75+, dobry start, senior+, wymiana źródeł ciepła,                  
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , opieka nad zabytkami i opieka nad zwierzętami, 
współpraca z organizacjami pożytku publicznego.  
Dochody gminy stanowiły kwotę 62.929.395 zł zaś wydatki gminy to kwota 60.920.457 zł. 
Największym wydatkiem gminy jest pomoc społeczna i rodzina (kwota 21.680.795 zł),następne to 
oświata i wychowanie (kwota 18.076.446 zł), kolejno to szeroko pojęta administracja publiczna 
(6.142.122 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.715.646 zł). 
Zobowiązania gminy Lewin Brzeski z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 
31.12.2020r. wynosi 7.508.937,00 zł.                      
W 2020 roku realizowano zadania inwestycyjne na kwotę ogółem :  4.042.665 zł. 
 
W 2020 roku w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania na kwotę 
387.488,87 zł zaś  
Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski wydatkowała kwotę 38073,36 zł.     
Garść informacji o niektórych działaniach w 2020 roku 

1) realizowano procedurę planistyczną w Lewinie Brzeskim i w Skorogoszczy; trwają prace                  
planistyczne związane z przystąpieniem do sporządzania studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski; 

2) Spółka HYDRO-LEW realizowała zadania zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju                                         
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych I Kanalizacyjnych na lata 2020-2024. M.in.                     
wznowiła  poszukiwania nowych ujęć  wody dla Gminy Lewin Brzeski  oraz zintensyfikowała 
poszukiwania finansowania z dostępnych europejskich i krajowych środków dotacyjnych 



 

 

11 

oraz opracowanie najlepszych technicznych możliwości sukcesywnej wymiany 
rurociągów   z azbestu; 

3) Spółka Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim prowadziła zadania z zakresu                         

gospodarkę odpadami, funkcjonuje GPSZOK, zbierane są gabary; 

4) w miarę posiadanych środków prowadzono remonty dróg i ciągów pieszych dróg gminnych, 

realizowano dotacje na remonty dróg powiatowych i wojewódzkich;  

5) sukcesywnie podejmowano są działania w ramach posiadanych środków finansowych                          

w zakresie potrzeb oświetleniowych oraz wymiany i konserwacji oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne LED; 

6) ze środków sołeckich dokonano czyszczenia i modernizacji rowów w Przeczy; 

7) pomoc i wsparcie w gminie Lewin Brzeski z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 548 

osób, co stanowiło 3,71 % wszystkich mieszkańców”. 

Informacja stanowi załącznik Nr 17  do protokołu. 

ppkt 2 
debata nad raportem: (15:12) 

Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk przypomniał, iż gmina w 2020 roku uzyskała dochody na ogólną kwotę prawie 
63 milionów złotych, w tym dochody własne  to około 29 milionów, co stanowi około 46% ogólnego 
budżetu gminy. Reszta są to dotacje celowe i różnego typu subwencje, co oznacza, iż są to pieniądze 
znaczone, którymi my jako gmina tylko administrujemy, czyli nie możemy nimi swobodnie                               
rozporządzać. W 54% całokształtu działalności gminy Rada jako organ uchwałodawczy, a Burmistrz 
jako organ wykonawczy jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Radny stwierdził, iż jego zdaniem  to                     
ubezwłasnowolnienie dotyczy wielu aspektów  działalności gminy z roku na rok się powiększa, co 
oznacza, że musimy wykonywać polecenia organów zewnętrznych i brać na siebie niezadowolenie 
naszego  społeczeństwa za skutki nie swoich decyzji, podam przykład  najbardziej nie podlegający 
dyskusji: opłata za odpady komunalne na terenach rekreacyjnych. Ściśle określona maksymalna 
stawka nie mająca  żadnych podstaw ekonomicznych i oparcia  w tzw. sprawiedliwości społecznej.  
Jest to przerzucenie rzeczywistych kosztów wywozu za śmieci na pozostałe społeczeństwo,                                 
finansowanie oświaty i tak można by jeszcze parę dziedzin wymienić. 
Pomimo takich uwarunkowań uważam, że nasza gmina raczej jest w dobrej kondycji gospodarczej. 
Gmina skutecznie  pozyskuje środki finansowe z funduszy europejskich na realizację różnego typu 
zadań służących rozwojowi naszej gminy. Tak skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych jest 
zasługą przede wszystkim Burmistrza Artura Kotary, który  udaje się do różnych  instytucji, spotyka 
się z przedstawicielami urzędów które dzielą tymi pieniędzmi, lobbuje  u posłów którzy mają realny 
wpływ na pozyskiwanie takich  pieniędzy, są to bardzo ważne działania bez  których nie byłoby takich 
efektów. Zdaniem Radnego Roberta Laszuka postępujące ubezwłasnowolnienie gmin niesie za sobą 
coraz   większe  zagrożenia, co powoduje, że  z zarządzających przemieniamy się w administrujących, 
a największym zagrożeniem jest  przerzucanie przez Rząd na samorządy kosztów zmian                                          
w przepisach, takich jak zmiany w podatku PIT, jak finansowanie oświaty, „dobrowolny  przymus” 
współfinansowania   w infrastrukturze drogowej tj. remonty dróg wojewódzkich,   powiatowych oraz 
ponadto coraz większy udział wydatków w pomocy społecznej. Radny podkreślił, iż procentowo                 
wydatki związane z pomocą społeczną w naszej gminie w 2020r stanowiły aż 38 %  ogólnego budżetu 
gminy, dodając do tego  18 mln  związanych z oświatą i wychowaniem oraz ok. 6 mln na                                         
administrację, dodamy środki potrzebne na spłatę kredytów i pożyczek , oświetlenie ulic to na                    
zadania inwestycyjne które gmina realizuje, pozostaje  bardzo nie wiele pieniędzy. Do zadań                     
inwestycyjnych, które gmina musi zrealizować są remonty w placówkach oświatowych, remonty                               
istniejących i budowa nowych dróg, dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej. Według Radnego 
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zachodzi gwałtowna potrzeba budowy kanalizacji burzowej w mieście, ponieważ 
istniejąca sieć   kanalizacji burzowej jest nie wydolna, praktycznie jej nie ma, a tam gdzie jako tako 
funkcjonuje, miejscowo powiązana jest z kanalizacją sanitarną, co zwiększa koszty działalności 
oczyszczalni  ścieków.  Obecnie dochodzi do wielu podtopień domostw w miejscach o który                       
wcześniej się nie słyszało.  
Zachodzi również potrzeba rozbudowy Świetlicy Terapeutycznej. 
Realizacja programu czyste powietrze, dopłaty do likwidacji przestarzałych źródeł ciepła tzw.                    
kopciuchów  i wiele innych zadań związanych z kulturą, sportem i rekreacją. 
Radny Robert Laszuk zwrócił się do Burmistrza ze stwierdzeniem, iż nie wie, jak długo będzie nam 
się udawało łatać niedobory finansowe  co rocznie powstające w oświacie. W tej dziedzinie są                     
największe  wydatki, a wynikają one  z niewystarczającej subwencji oświatowej otrzymywanej z kasy 
rządowej. Rocznie średnio licząc jest to kwota ok 2mln zł. i to bez inwestycji. 
Nasze społeczeństwo w większości nie ma rozeznania w zawiłościach budżetowych, kto  i w jakim 
zakresie jest zobowiązany finansować poszczególne zadania, domaga się od nas, od Pana Burmistrza 
, że drogi mają być przejezdne, kanalizacja ma poprawnie funkcjonować, oświata ma kształcić nasze 
dzieci, itp. Jest to coraz większa radykalna presja na władze gminy, aby te problemy skutecznie                    
rozwiązywać. Myślę, że dzięki  operatywności Pana Burmistrza oraz całego zespołu   naszych urzęd-
ników powinniśmy w zdecydowanej   większości przypadków dać sobie radę, ale naprawdę                            
potrzebne jest coraz większe zaangażowanie nas wszystkich.  
Podsumowując Radny Robert Laszuk stwierdził, iż taka  jest Jego krótka, ale myśli, że trafna refleksja 
nad stanem naszej Gminy i czekających nas wyzwań z tym związanych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek dodał, iż bardzo chciałby, aby było więcej                      
inwestycji na rzecz wypoczynku oraz rekreacji czy też mieszkalnictwa socjalnego. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego podkreślił, iż samorząd wprowadzony w 1989 roku na pewno nie jest 
idealną formą, natomiast daje gospodarzom gminy pewne pole do popisu. Natomiast w średnio                    
zamożnych gminach, takich jak gmina Lewin Brzeski tych 3, 4 milionów na oświatę, których rząd nie 
daje, gdybyśmy je mieli moglibyśmy prowadzić jeszcze więcej inwestycji. Gmina Lewin Brzeski                     
prowadzi bardzo wiele inwestycji, natomiast temat kanalizacji burzowej jest to kula u nogi, ponieważ 
ta kanalizacja nigdy nie została zinwentaryzowana, nikt jej nie ma na majątku. Gmina stawia na 
zrównoważony rozwój, co oznacza, iż w każdej miejscowości coś jest robione, aby w każdym                          
zakresie i infrastrukturalnym, kulturalnym i rekreacyjnym, coś się działo. Burmistrz Artur Kotara                            
podkreślił, iż gmina Lewin Brzeski nie jest tak bogatą gminą, abyśmy mogli sobie pozwolić na                     
przygotowanie  dokumentacji dla 10 projektów i odłożenie ich na półkę i wydać na nie kilkaset                       
tysięcy złotych, ponieważ ceny projektów budowlanych są oszałamiające.  
 
Radna Ilona Gwizdak nawiązała do strony 14 raportu, gdzie jest mowa o działaniach dot.                                     
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zauważyła, iż gmina nie wykazała tutaj 
działań, natomiast jej zdaniem widzimy, że sołectwa dotują OSP poprzez sprzęt, wiemy, że wcześniej 
pozyskano używany samochód do Skorogoszczy, więc mimo braku wykazanych działań, ruchy w tym 
zakresie są i jednostki OSP są wspierane w różny sposób. Gmina też dotuje takie potrzeby mimo, iż 
nie są one wykazywane.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek dodał, iż miał przyjemność gościć na Święcie 
Strażaków, gdzie w swoich szeregach młodych, zapalonych strażaków, którzy dziękują  Burmistrzowi 
i Radnym za wsparcie ich działań finansowo i to w naszej gminie działa świetnie.  Za niewielkie                       
pieniądz ci ludzie zostawiają swoje rodziny i śpieszą potrzebującym z pomocą.  
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Radny Roman Pudło nawiązał do tematu, iż po likwidacji chociażby dużych zakładów pracy                                  
w Lewinie Brzeskim, które dawały prace dla około 1000 osób, ponownie przywraca się posterunki 
Policji, koleje się uruchamia od nowa, czy fabrykę wagonów. Radny ma nadzieję, że te najgorsze 
czasy już za nami i teraz może być już tylko lepiej. 
 
ppkt 3 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania; 
(15:30); 

 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
Zgodnie z art. 28aa ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
poz.713, zm. poz.1378) burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 
gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
Burmistrz Lewina Brzeskiego przedstawił Radzie Miejskiej raport o stanie gminy za 2020 rok.                           
Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, przedkłada się projekt uchwały, który został                               
przedstawiony do zaopiniowania komisjom Rady Miejskiej. 
Działania realizowane przez Burmistrza Lewina Brzeskiego przyczyniają się do rozwoju Gminy                           
i  polepszają jakość życia jej mieszkańców, dlatego zasadne jest udzielenie wotum zaufania 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  Nr  18 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności      14        radnych –       14      głs.  „za” podjęła uchwałę Nr XXXIII/267/2021 
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 19 do  protokołu. 
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 12 do protokołu 
 
Do pkt   12 (15:33) 
 Rozpatrzenie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  gminy za 2020r. 
 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020r., sprawozdanie finansowe i informacja 
o stanie mienia komunalnego stanowią załącznik   Nr 20  do  protokołu. 
 
ppkt 1 (15:34) 
 wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2020r., 
 
„Przed podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brze-
ski za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2020 rok pro-
szę Państwa o chwilę uwagi. W wielkim skrócie  przedstawię informacje dotyczące realizacji budżetu 
za 2020 rok po stronie  dochodów i wydatków budżetowych oraz przypomnę niektóre inwestycje                  
zrealizowane w 2020 roku. 
 
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni , Szanowni Sołtysi  Panie i Panowie ! 
 
Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2020  rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej                            
w Lewinie Brzeskim z dnia  17 grudnia  2019 r.  w następujących  kwotach:            
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plan dochodów….……64.494.471,97 zł 
w tym: 
dochody bieżące……………………  56.832.417 zł 
dochody majątkowe…………………  7.662.054,97 zł 
 
plan wydatków…………………65.004.593,97zł 
w tym : 
wydatki bieżące………………………54.854.603,87 zł 
wydatki majątkowe…………………... 10.149.990,10 zł 
 
planowany  deficyt  budżetu w wysokości  510.122 zł    pokryty miał być przychodami pochodzącymi  
z pożyczek i kredytów  
 
W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów                                 
i rozchodów. 
Dokonane  zmiany planu budżetu w 2020 r. to: 
- zmniejszeni planu dochodów ogółem o kwotę   38.218,97  zł 
• zwiększenie  planu dochodów bieżących o kwotę   2.523.365 zł 
• zmniejszenie  planu dochodów majątkowych o kwoty  2.561.583,97 zł 
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę     2.536.199,03   zł 
• zwiększenie planu wydatków  bieżących o kwotę ………..     4.368.514,13 zł    
• zmniejszenie  planu  wydatków majątkowych o kwotę   1.832.315,10    zł 
• zwiększenie planu przychodów ………..  2.290.513,84 zł 
• zmniejszenie planu rozchodów ………..  283.903,16 zł 
 Powyższe zmiany dokonywane były  stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Bur-
mistrza.   
W wyniku wprowadzonych zmian w  2020 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. zamknął się                                    
następującymi kwotami: 
• plan dochodów      64.456.253 zł 
w tym: dochody bieżące……...  59.355.782 zł 
 dochody majątkowe…..   5.100.471  zł 
• plan wydatków………………………..……67.540.793 zł 
w tym: 
wydatki bieżące…….   59.223.118 zł 
wydatki majątkowe….  8.317.675 zł 
• plan przychodów……..…............... 4.547.828 zł 
• plan rozchodów…………………    1.463.2889 zł 
Uchwalony przez Radę Miejską budżet , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku , przewidywał reali-
zację                      dochodów w kwocie 64.456.253  zł. Dochody wykonano w kwocie  62.929.395 zł, 
co stanowi  97,6 % planu, w tym: 
- dochody bieżące wykonano na kwotę 58.966.510zł , co stanowi  99,3 % planu ,  
- dochody majątkowe wykonano na kwotę  3.962.885 zł, co stanowi  77,7 % planu. 
Wprowadzenie wyższego planu w zakresie dochodów bieżących   wynikało  z faktu  wprowadzenia 
wyższego planu w zakresie wypłaty świadczenia 500 + oraz uzyskania większych wpływów z tyt.                    
podatków lokalnych oraz opłat . Zmniejszono natomiast plan w zakresie dochodów majątkowych co 
wynikało z faktu przesunięcia zadań inwestycyjnych na rok następny tj. rok 2021. 
  W ramach budżetu roku 2020 realizowano zadania bieżące  w zakresie utrzymania oświaty – 
18.632.152  zł, opieki społecznej i rodziny – 21.680.795 zł , gospodarki mieszkaniowej – 2.577.522 zł 
, administracji  publicznej- 6.192.706 zł , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 5.507.217 
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,bezpieczeństwa  publicznego 1.340.020  zł   kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
2.328.548 zł. oraz realizowano z inne zadania  wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.  
 W ramach wydatków majątkowych  zrealizowano : 
Jeszcze raz przypomnę -  
1.Budowa budynku administracyjno- technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej  - –    299.241 zł 
2.Budowa  ścieżek pieszo- rowerowych – 55.769 zł    
3. Wykup działki przy cmentarzu w Lewinie Brzeskim – 95.000 zł 
4. Wniesienie wkładu do Spółki ZMK – 800.000 zł   
5. Remont mieszkań romskich w Lewinie Brzeskim – 33.000 zł 
6. Poprawa efektywności energetycznej  budynków OSP  w Gminie Lewin Brzeski – 1.014.749 zł 
8. Dotacje na wymianę źródeł ciepła  na ekologiczne – 508.726 zł 
9. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Lewinie Brzeski -46.755 zł 
10. Dotacja dla MGDK w Lewinie Brzeskim na zakup samochodu – 121.770 zł 
11. Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w e Strzelnikach – 438.344 zł  
12. Doposażenia placów zabaw na terenie Gminy – 141.477 zł oraz inne zadania 
W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotowych w zakresie  finansowania                         
działalności  podstawowej  (funkcjonowanie MGDK oraz MGBP),oraz  dotacji  celowych                                   
(  dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków, dofinansowanie stanowiska do 
spraw funkcjonowania Wydziału  Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Brzegu, oraz finansowano 
zadania w zakresie zajęć z dziećmi  niepełnosprawnymi, propagowanie sportu masowego  jak                    
również przez Stowarzyszenie  Caritas realizowano zadanie w zakresie opieki i pielęgnacji domowej). 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji  
Gmina  posiadała zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów   na zadania inwestycyjne  w wysokości  
7.508.937 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi  
11,0 % . 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów  
i usług. 
 
Ważnym podkreślenia jest fakt, że  : 
- rok 2020  był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na  realizację zadań gminy 
głównie z budżetu  Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 
 
Budżet gminy za 2020 r. został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. wydane przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej                     
i Regionalną Izbę Obrachunkową . 
Proszę  P. Skarbnik o przedstawienie opinii  RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu”. 
 
Dziękuję za uwagę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 2020 rok. 
 
Wystąpienie Burmistrza stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
 
ppkt 2 (15:42) 
 przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania                         
budżetu gminy za 2020r.; 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Nr 71/2021  z dnia  13 kwietnia 2021r.                         
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu                    
z wykonania budżetu  gminy za 2020r., 
Opinia stanowi załącznik Nr 22 do  protokołu. 
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ppk 3  (15:48) 
przedstawienie opinii  z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju                          

Gospodarczego;  
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Leszek Fornal odczytał stanowisko 
Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021r. w którym Komisja po zapoznaniu się ze                                
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2020., sprawozdaniem finansowym oraz 
informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie w obecności  6 członków Komisji 
-  jednogłośnie  6 głs. „za”; 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji 
podjęte na posiedzeniu w dniu 16  czerwca 2020r. w którym Komisja po zapoznaniu się  ze sprawoz-
daniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdaniem finansowym  i informacją 
o stanie mienia komunalnego w obecności 7 radnych – jednogłośnie  7 głs. „za”  zaopiniowała                       
pozytywnie. 
 
Stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
ppk  4 (15:49) 
 

przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy,                            
sprawozdania   z     wykonania budżetu gminy za 2020r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
oraz opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Rak poinformował, że ocenę sprawozdania                                  
finansowego gminy , sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r., dokonano na posiedzeniu 
Komisji w dniu 24 maja 2021r. oraz odczytał uchwałę Nr 3/2021 w sprawie zaopiniowania                                
wykonania budżetu gminy za 2020 rok   i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium                        
Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 
Następnie odczytał Uchwałę Nr 219/2021 z dnia  10 czerwca 2021r.  Składu Orzekającego                               
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej         
w Lewinie 
Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 
2020 rok. 
 
Uchwała Komisji stanowi załącznik  Nr  23 do  protokołu. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 24 do  protokołu. 
 
ppkt  5 (15:59) 
 dyskusja; 
 

W dyskusji udział wzięli: 
Radny Robert Laszuk poinformował, że „budżet na 2020r. był realizowany prawidłowo,                                  
a wszelkie zmiany były omawiane i konsultowane z Radą Miejską. Ponadto Sprawozdanie                                    
z wykonania budżetu za 2020r. było  szeroko omawiane na posiedzeniach Komisji Rozwoju                              
Gospodarczego i Komisji   Rolnictwa i Ochrony  Środowiska.  
Przypomnę, że Gmina w 2020r. uzyskała dochody na ogólną kwotę 62.929.355 zł w tym dochody 
własne to 28.906. 410 zł co stanowi 46% ogólnego budżetu gminy, reszta to są dotacje celowe                           
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i różnego typu  subwencje, to znaczy, że są to pieniądze znaczone którymi my jako gmina tylko                     
administrujemy, co oznacza , że nie możemy nimi swobodnie rozporządzać.  
Można powiedzieć to inaczej, że w 54 % całokształtu działalności gminy, my Rada jako organ                        
uchwałodawczy, a Burmistrz jako organ wykonawczy jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Moim zdaniem 
nasze ubezwłasnowolnienie  w wielu aspektach działalności gminy z roku na rok się powiększa.                 
Musimy wykonywać polecenia organów zewnętrznych i brać na siebie niezadowolenie naszego                           
społeczeństwa za skutki nie swoich decyzji, podam przykład  najbardziej nie podlegający dyskusji: 
opłata za odpady komunalne na terenach rekreacyjnych. Ściśle określona maksymalna stawka nie 
mająca  żadnych podstaw ekonomicznych i oparcia  w tzw. sprawiedliwości społecznej.  
Jest to przerzucenie rzeczywistych kosztów wywozu za śmieci na pozostałe społeczeństwo,                                 
finansowanie oświaty i tak można by jeszcze parę dziedzin wymienić. 
Pomimo takich uwarunkowań uważam, że nasza gmina raczej jest w dobrej kondycji gospodarczej. 
Skutecznie pozyskuje środki finansowe z funduszy europejskich na realizację różnego typu zadań 
służących rozwojowi naszej gminy. Tak skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych jest zasługą 
przede wszystkim Burmistrza Artura Kotary. Panie Burmistrzu udaje się Pan różnych instytucji,                  
spotyka się Pan z przedstawicielami urzędów które dzielą tymi pieniędzmi, lobbuje Pan  u posłów 
którzy mają realny wpływ na pozyskiwanie takich  pieniędzy, są to bardzo ważne działania bez                    
których nie byłoby takich efektów. 
Jak już wcześniej wspominałem postępujące ubezwłasnowolnienie gmin niesie za sobą coraz                 
większe  zagrożenia, z zarządzających przemieniamy się w administrujących. Do największych                      
zagrożeń zaliczył bym coraz w większym zakresie przerzucanie przez Rząd na samorządy kosztów 
zmian w przepisach, takich jak zmiany w podatku PIT, jak finansowanie oświaty, „dobrowolny                  
przymus” współfinansowania   w infrastrukturze drogowej tj. remonty dróg wojewódzkich,                            
powiatowych oraz ponadto coraz większy udział wydatków w pomocy społecznej. 
Procentowo wydatki związane z pomocą społeczną w naszej gminie w 2020r stanowiły aż 38 %                 
ogólnego budżetu gminy. Jak do tego dodamy 18 mln  związanych z oświatą i wychowaniem, ok                  
6 mln na administrację, dodamy środki potrzebne na spłatę kredytów i pożyczek , oświetlenie ulic 
to na zadania inwestycyjne które gmina realizuje ( obecnie szukamy środków na udział własny przy                       
remontach świetlic wiejskich) i na te, które gmina chciałaby zrealizować ponieważ są niezbędne do 
dalszego funkcjonowania naszej gminy pozostaje  bardzo nie wiele pieniędzy. 
Do zadań inwestycyjnych, które musimy realizować obecnie jak i w latach następnych zaliczyłbym 
remonty w placówkach oświatowych. Remonty istniejących i budowa nowych dróg, dokończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej.  
Zachodzi gwałtowna potrzeba budowy kanalizacji burzowej w mieście. Istniejąca sieć kanalizacji               
burzowej jest drastycznie nie wydolna, praktycznie jej nie ma, a tam gdzie jako tako funkcjonuje, 
miejscowo powiązana jest z kanalizacją sanitarną, zwiększa to koszty działalności oczyszczalni                    
ścieków.  Obecnie dochodzi do wielu podtopień domostw w miejscach o który wcześniej się nie 
słyszało.  
Zachodzi również potrzeba rozbudowy Świetlicy Terapeutycznej. 
Realizacja programu czyste powietrze, dopłaty do likwidacji przestarzałych źródeł ciepła tzw.                    
kopciuchów  i wiele innych zadań związanych z kulturą, sportem i rekreacją. 
Wymienione przeze mnie zadania uważam za niezwykle istotne dla dalszego poprawnego                             
funkcjonowania naszej gminy, na które nie mamy wystarczających środków własnych, i jak już                
wspominałem, zachodzi  uzasadniona obawa o środki finansowe na udział własny w tych zadaniach.  
Radny Robert Laszuk zwrócił się do Burmistrza ze stwierdzeniem, iż nie wie, jak długo będzie nam 
się udawało łatać niedobory finansowe  co rocznie powstające w oświacie. W tej dziedzinie są                     
największe  wydatki, a wynikające z niewystarczającej subwencji oświatowej otrzymywanej z kasy 
rządowej. Rocznie średnio licząc jest to kwota ok 2mln zł. i to bez inwestycji. 
Nasze społeczeństwo w większości nie ma rozeznania w zawiłościach budżetowych, kto i w jakim 
zakresie jest zobowiązany finansować poszczególne zadania, domaga się od nas, od Pana Burmistrza 
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, że drogi mają być przejezdne, kanalizacja ma poprawnie funkcjonować, oświata ma kształcić 
nasze dzieci, itp. Jest to coraz większa radykalna presja na władze gminy, aby te problemy skutecznie 
rozwiązywać. Myślę, że dzięki  operatywności Pana Burmistrza oraz całego zespołu naszych urzęd-
ników powinniśmy w zdecydowanej   większości przypadków dać sobie radę, ale naprawdę po-
trzebne jest coraz większe zaangażowanie nas wszystkich”. 
Podsumowując Radny Robert Laszuk stwierdził, iż taka  jest krótka ale trafna refleksja nad stanem 
naszej Gminy i czekających nas wyzwań z tym związanych. 
 
ppkt  6  

podjęcie uchwał  w sprawie : (16:04)     
    
lit. a) (16:04) 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem                                  
z wykonania budżetu gminy za 2020r.,  

 
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 25 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod                
głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności    14      radnych  –  jednogłośnie   14     głs. „za” podjęła Uchwałę                                   
Nr XXXIII/268/2021   w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do protokołu  
Głosowanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

 
lit. b) (16:06) 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy  
za  2020r.; 

 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
Absolutorium jest formą kontroli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nad wy-
konaniem budżetu przez organ wykonawczy.  
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza, powołu-
jąc w tym celu Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje 
z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.  
Stosownie do art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu tery-
torialnego nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje 
uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, informacją o staniu mienia Gminy Lewin Brze-
ski, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Lewin Brzeski za 2020 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.  
Mając na uwadze pozytywne zaopiniowanie wykonania  budżetu oraz sprawozdania finansowego 
za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną jak również pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu, przedkłada się projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Lewin Brzeski. 
Projekt uchwały stanowi załącznik  Nr 27 do protokołu. 
 
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  a następnie poddał pod                     
głosowanie. 
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Rada Miejska w obecności  14  radnych  –  jednogłośnie   14   głs. „za” podjęła Uchwałę                                           
Nr   XXXIII/269/2021 w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28  do protokołu. 
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Burmistrz Artur Kotara złożył podziękowanie za udzielenie absolutorium oraz przyjęcie                                  
sprawozdania za 2020 r. przypomniał o zrealizowanych inwestycjach, złożył  podziękowanie                             
kierownictwu i pracownikom urzędu, kierownictwu jednostek organizacyjnych Gminy w tym                            
prezesom spółek gminnych, dyrektorom placówek oświatowych i kulturalnych , za prace nad                            
realizacją budżetu, oraz sołtysom i  radnym za współpracę przy wykonaniu budżetu.  
 
Do pkt  12 (16:13) 

podjęcie uchwał: 
 
ppkt 1) (16:13) 

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

Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku                           
publicznego i o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje w trybie                 
otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a uopp. Organ stanowiący jednostki samorządu                       
terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program na-
leży poddać konsultacjom  z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z za-
sadami ustalonymi   odrębną uchwałą. 
Przyjmując w listopadzie 2020 roku program współpracy z organizacjami pożytku publicznego         
na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia                     
ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł.  
W ocenie Burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85 000 zł nie  była                            
wystarczająca, aby realizować zadanie w całym roku 2021, stąd też ogłoszony został konkurs na                  
realizację zadania w II półroczu roku 2021. Na zadanie w I półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu 
ofert, przeznaczono kwotę 85.000 zł.  
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  29 do protokołu. 

 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                                 
Środowiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  11  Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”;  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie (15:40). 
 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr XXXIII/270/2021                              
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 30 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
ppkt 2) (16:16) 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 
2021/2022; 

 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
Dnia 3 grudnia 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo Oświatowe, polegająca m.in. na                       

dodaniu art. 39a precyzyjnie regulującego zwrot rodzicom kosztu przewozu swoich dzieci                                

niepełnosprawnych do jednostek systemu oświaty przygotowanych do nauki i wychowania ich 

dzieci. Art. 39a ust. 3 mówi: „Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny 

rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.” Stąd zachodzi                      

konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Proponowane w uchwale ceny ustalono na podstawie cen paliw na stacjach benzynowych w Lewinie 

Brzeskim   i Skorogoszczy w dniu 2 czerwca 2021 roku. W ubiegłym roku w  Łosiowie był sprzedawany 

autogaz LPG, w bieżącym roku stacja ta nie jest już czynna. 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  31 do protokołu. 

 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                                 
Środowiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr 11  Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”;  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie (15:40). 
 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  XXXIII/271/2021                              
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 32 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
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ppkt 3)  (16:17) 
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim; 

 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
Art. 13 ust. 3  ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu 
terytorialnego uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub                    
remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także 
zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. 
Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski wiąże się z zabezpieczeniem środków 
na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim. 
Przy opracowaniu dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania 
zgłaszane przez władzę samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy.    
Podstawą przekazania środków dla Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane                           
z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu, regulujące zasady przekazywania środków. 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 33 do protokołu. 

 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                                 
Środowiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  11  Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”;  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie (15:40). 
 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  XXXIII/272/2021                              
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 34 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
ppkt 4) (16:19) 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Lewin Brzeski; 

 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
 Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z art. 8 ust. 2 ustawy  
o zmianie ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
niektórych innych ustaw, rada gminy na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru 
ścieków opracowywanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje                 
projekt regulaminu, który przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  O powyższym                 
zawiadamiane jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 
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 Spółka Wodno-Kanalizacyjna Hydro-Lew z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki 
8a opracowała projekt regulaminu, który został przyjęty uchwałą NR XXXI/261/2021 Rady Miejskiej                     
w Lewinie Brzeski z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski. 

W dniu 19.05.2021r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie nr WR.RZT.71.23.2021.JW                     
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o pozytywnym zaopiniowaniu 
przedłożonego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Lewin Brzeski zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym                          
odprowadzaniu ścieków. 
W uzasadnieniu ww. postanowienia nie wskazano na nieprawidłowości w projekcie regulaminu. 
 Opracowany Regulamin określa wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz 
odbiorców usług, w tym: 

 minimalny poziom świadczonych usług; 

 warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

 sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

 warunki przyłączenia do sieci; 

 warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

 sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 
dokonywanego przyłącza; 

 sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 
parametrów dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 

 standard obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 

 warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 
  
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy rada uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.  
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  35 do protokołu. 

 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                                 
Środowiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  11 Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”;  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie (15:40). 
 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  XXXIII/273/2021                              
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 36 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
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ppkt 5) (16:20) 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; 
 

Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości  356.744 zł następuje w związku z: 
- wykonaniem dochodów w zakresie wpływu z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości  

(20.000 zł), 
- zwrotu od najemców mieszkań komunalnych  opłat za media (70.000zł), 
- otrzymaniem od Wojewody Opolskiego  środków pochodzących z Funduszu  Przeciwdziałania   

COVID-19 (3.244 zł), 
- otrzymaniem od Nadleśnictwa Brzeg darowizny (1.000 zł), 
- podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki            

Wodnej  w Opolu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,,Czyste powietrze” (22.500 zł),-  
- zwiększeniem planu w zakresie sprzedaży mienia (240.000 zł). 

 
II. Zwiększenie planowanych wydatków  w wysokości  573.744  zł następuje w związku z : 

   - wydatkami  związanymi z remontami lokali komunalnych (68.084 zł),  
- wydatkami związanymi z dodatkowymi służbami policji w  celu zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców (5.000 zł), 
-  zabezpieczeniem udziału własnego w projekcie programu pn.,, Senior +” w miejscowości  Łosiów 

(21.360 zł), 
- dofinansowaniem przez Nadleśnictwo Brzeg  zakupu książek i zeszytów edukacyjnych  z zakresu 

przyrody (1.000 zł), 
- zabezpieczeniem wydatków w zakresie gospodarki ściekowej (8.000 zł), 
- utrzymaniem czystości (10.000 zł), 
- koszeniem poboczy dróg , nasadzeniem kwiatów , koszeniem parków (29.500 zł), 
- wydatkami w zakresie projektu pn.,, Czyste powietrze” (22.500 zł), 
- wydatkami w zakresie ochrony zwierząt (7.000 zł), zabezpieczeniem środków na  
opracowanie Programu Ochrony Środowiska (10.000 zł),odkomarzanie (20.000 zł), 

     -  zabezpieczeniem środków na dotację w zakresie utrzymania obiektów sportowych                                          
i                                  upowszechniania kultury fizycznej (85.000 zł), 

- zadaniem inwestycyjnym  pn.,, Budowa budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej  
Straży Rybackiej’’ (4.000 zł), 

- wykonaniem przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości położonej  w Kantorowicach 
 dz. nr 321 o pow.0,0358 ha (15.000 zł), 
-  wykonaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Prz.nr 1 w 
 Lewinie Brzeskim (120.000 zł) oraz Przedszkolu w m. Skorogoszcz (120.000 zł), 
-  udzielenie dotacji w zakresie wymiany źródeł ciepła (20.000 zł), 
-aktualizacją dokumentacji technicznej na przyłącze gazowe w świetlicy w  Łosiowie (1.800 zł) oraz 

na opłatę za przygotowanie opinii prawnej dotyczącej zagadnienia. 
 Czy wkład własny może być finansowany z pochodzących z Rządowego programu Inwestycji                              

Lokalnych (5.500 zł). 
 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 2.700 zł dotyczy środków 
 sołectwa Strzelniki.  
 
IV. Zmniejszenie planowanych rozchodów dotyczy zdjęcia ze spłaty pożyczki, która była  
 planowana do zaciągnięcia w roku 2020 na zadanie pn.,, Budowa budynku 
 administracyjno – technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w 
 Lewinie Brzeskim (217.000 zł  - inwestycja została zapłacona ze środków budżetu Gminy).   
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Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  37 do protokołu. 

 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                                 
Środowiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  11 Komisji            
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”;  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie (16:23). 
 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  XXXIII/274/2021                              
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 38 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
ppkt  6) ( 16:23) 
 
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
Dostosowuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów zgodnie                                                    
z wprowadzonymi zmianami  w projekcie uchwały budżetowej.   
Dokonuje się zmiany w załączniku Przedsięwzięć , wprowadzając realizację projektu w latach 2021-
2022  pn. Czyste powietrze.  
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 39 do protokołu. 

 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                                 
Środowiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  11  Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”;  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie (16:24). 
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Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/276/2021                              
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 40 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
ppkt 7 (16:24) 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (I GSK 1193/2020) Nadzór Wojewody 
Opolskiego stwierdził, że wskazane w uchwale w karcie do głosowania budżetu obywatelskiego,                
podawanie numeru PESEL nie znajduje uzasadnienia prawnego i wykracza poza granicę przyznanych 
radzie przez ustawodawcę kompetencji. Dlatego należy dokonać wykreślenia wyrazu PESEL w karcie 
do głosowania dotyczącej budżetu obywatelskiego. Stąd przekłada się projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr 41 do protokołu. 

 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                                 
Środowiska i Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Robert Laszuk. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik  Nr  11  Komisji 
Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. 
 
Stanowiska Komisji: 
-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”;  
-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie (16:24). 
 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  XXXIII/275/2021                              
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 42 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Do pkt  13 (16:27) 
  Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział: 
 
- do Radnego Stanisława Piszczek odnośnie remontu chodnika w Przeczy – odpowiedzi udzieliła 
Pani Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa; 
 
- do Radnej Pauliny Kamińskiej odnośnie opuszczonego budynku w miejscowości Łosiów to                      
prawdopodobnie nie ma uregulowanej sprawy własności, zostanie to sprawdzone, natomiast jeżeli 
budynek ten nie jest własnością gminy to gmina może tylko pisać i prosić o posprzątanie. Gmina 
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musi też sprawdzić, czy jest samoistny posiadacz, który przyznaje się do tej nieruchomości i  płaci 
za nią podatek; 
 
- do Radnego Łukasza Bacajewskiego odnośnie prośby mieszkańców ulicy Głównej w Łosiowie                         
i problemu studzienek, to gmina wystąpi do Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu; 
  
 - do Radnego Łukasza Bacajewskiego odnośnie wyrównania dróg polnych, to zostanie to zrobione 
w ramach wolnych środków, które będą ewentualnie w drugim półroczu; 
 
- do Radnego Dariusza Zięba odnośnie zapadniętej studzienki, zostanie to sprawdzone  i gmina                 
postara się to naprawić; 
 
- do Radnego Dariusza Zięba odnośnie Potoku Borkowickiego gmina wystąpi do właściciela o muru 
i odtworzenie bulwaru, ale temat może okazać się bardzo trudny do zrealizowania; 
 
- do Radnego Dariusza Zięba odnośnie elewacji budynku przy ulicy Zamkowej 14 w Skorogoszczy, 
jest to budynek, w którym jest wspólnota, gmina ma 40% udziału, więc jeżeli pozostali właściciele 
będą chcieli remontu to gmina nigdy nie odmawia. Natomiast tam jest taki temat, że droga z kostki 
granitowej, która przebiega wokół budynku jest własnością tej nieruchomości, w związku z czym 
gmina będzie musiała się rozliczyć i zapłacić dla tej wspólnoty; 
 
- do Radnej Anny Zacharewicz odnośnie wykoszenia poboczy to odpowiedzi udzieliła Radna Powiatu 
Brzeskiego Arletta Kostrzewa; 
 
- do Radnej Anny Zacharewicz odnośnie prywatnej posesji to gmina musi wiedzieć konkretnie                           
o którą posesję chodzi. Gmina może tylko pisać do właściciela, albo ewentualnie powiadomić                       
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w przypadku, gdyby coś się waliło i zagrażało życiu 
lub mieniu; 
 
- do Radnego Roberta Laszuk odnośnie kanalizacji przy ulicy Partyzantów w Lewinie Brzeskim, jest 
już deklaracja Prezesa Spółki „Hydro-Lew” w tym temacie, natomiast nie ma idealnego rozwiązania 
dla spływu wody deszczowej w całym mieście. Musiałby powstać system zbiorników, które                                   
napełniałyby się wodą podczas deszczu, ale można poprawić ten stan i to gmina będzie próbowała 
zrobić; 
 
 - do Radnego Roberta Laszuk odnośnie zabezpieczenia budynku przy ulicy Kościuszki to temat                      
zostanie przekazany do  Pana Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim, który                    
zarządza tym budynkiem, aby zajął się tematem. Opracowywany jest projekt budowlany                                     
na odbudowę tego budynku, na budynek dwulokalowy i gmina będzie występowała do Banku                       
Gospodarstwa Krajowego o środki na odbudowę; 
 
- do Radnego Roberta Laszuk odnośnie foto pułapek Burmistrz odpowiedział, że nie zna sprawy i 
nie wie, kto został sfotografowany, natomiast nie zależnie od tego kto został sfotografowany                            
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany; 
 
- do Radnego Roberta Laszuk odnośnie kosza na śmieci obok sklepu to sprawa już była kilkukrotnie 
zgłaszana, natomiast zostanie ona zbadana po raz kolejny. Gmina przy okazji kończącej się koncesji 
na alkohol zorganizowała spotkanie właściciela sklepu oraz mieszkańców wspólnoty, odbyła się roz-
prawa, na której strony porozumiały się co do swoich  obowiązków.  Gmina sprawdzi na jakim etapie 
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jest w tej chwili koncesja, bo to może ułatwić gminie przekazanie prośby do właściciela sklepu 
o ustawienie własnego kosza na śmieci; 
 
- do Radnego Roberta Laszuk odnośnie posprzątania ulicy Fabrycznej gmina wystąpi do właściciela 
po Cukrowni, był podpisywany monit w tej sprawie. Burmistrz poinformował, iż osobiście zadzwoni 
do właściciela i poprosi o posprzątanie ulicy; 
 
- do Radnego Roberta Laszuk odnośnie hałasu i nie przestrzegania prawa na Rynku w Lewinie                    
Brzeskim, to nie ma na to zgody ani Burmistrza, ani Komendanta Policji; 
  
- do Radnego Romana Pudło  odnośnie zastoin w mieście, gmina podejmie działania w tym zakresie; 
 
- do Radnego Romana Pudło  odnośnie zatrzymywania się pociągów Intercity to gmina wystąpi do 
PKP; 
 
- do Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski Andrzeja Grabny odnośnie 
wycinki drzew to odpowiedzi udzieliła Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa; 
 
-  do Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski Andrzeja Grabny odnośnie 
malowania przejść dla pieszych i pasów na drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej to gmina 
wystąpi do powiatu i Zarządu Dróg Wojewódzkich  na piśmie; 
 
Ponadto Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, iż gmina zleciła namalowanie 
dwóch stanowisk  dla osób niepełnosprawnych w Rynku. 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił się do Burmistrza odnośnie ulicy Partyzantów informując, iż tam jest 
obniżenie nawierzchni w tym jednym miejscu, gdzie wody opadowe zbierają cały brud z ulicy i pod 
posesją nr 3 i 5 to błoto się gromadzi. Ci mieszkańcy nie mogą w kółko sprzątać nie swojego błota. 
Ustawa mówi o połowie jezdni, niestety ci mieszkańcy mają cały brud, muł naniesiony w połowy 
ulicy, zatem Radny poprosił również o posprzątanie tego. 
 
Do pkt  14 (16:37) 

Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
Radny Stanisław Piszczek podziękował Burmistrzowi za udzielone odpowiedzi na interpelacje                                      
i ponowił prośbę mieszkańców Oldrzyszowic o wymianę szyby na przystanku PKS oraz  naprawienie 
drogi koło przystanku w sąsiedztwie posesji Pana Baucza.  Wcześniej te tematy były zgłaszane, ale 
naprawa została wykonana tylko koło sklepu, zaś szyba nie została wymieniona. Ponadto Radny               
Piszczek poinformował, iż zauważył, że autobus szkolny nie zajeżdża na przystanek tylko staje na 
głównej drodze. Nie wie czym to jest spowodowane, ale wpływa to niestety na bezpieczeństwo 
dzieci.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek  zwrócił się do Burmistrza z tematem                         
umieszczenia koszy na śmieci w ciągu drogi powiatowej. Zarząd Powiatu zdecydował, aby nie zwięk-
szać ilości koszy ulicznych w związku z tym, że powiat jako Zarządca Dróg Powiatowych wypełnia 
zadania odnośnie czystości, natomiast utrzymanie czystości w gminie jest zadaniem własnym gminy.  
Przewodniczący poprosił o zwiększenie ilości koszy sumptem gminy.  
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Do pkt  15 ( 16:40) 
  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
 
Radny Roman Pudło nawiązał do tematu zastoin wody na ulicy Kościuszki, stwierdzając, że jeżeli po 
stronie numerów parzystych woda spływa to może należałoby wykonać przekop z jednej strony na 
drugą.  
 
Radny Robert Laszuk stwierdził, że muszą zostać wyczyszczone i studzienki i kanał, ponieważ jest on 
zamulony i powiat musi to wyczyścić.  
 
 
Do pkt  16 (16:40) 

Zamknięcie obrad sesji. 
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 16:40  
zamknął obrady  XXXIII  sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Protokółowała : E.Bruchal 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady     

        /-/ Ilona Gwizdak                  /-/ Waldemar Włodek    


