
1 
 

PROTOKÓŁ  NR L/2022 
 
z L sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu 24 maja 2022 r. w saIi  Miejsko 
– Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14. 
         
        Otwierając o godzinie 14:02 obrady L sesji  Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący  Rady  
Miejskiej Robert Laszuk powitał: 

• Burmistrza Artura Kotarę,  
• Z-ca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusza Struskiego, 
• Sekretarz Gminy Barbarę Chyżą, 
• Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 
• Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim – Komisarza Andrzeja Grabnego, 
• Komendanta Powiatowych Struktur Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 

Brzeskiego Piotra Cierpisz,  
• Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicję Cieślik; 
• Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,   
• Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego Pawła Chojnackiego, 
• Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców Andrzeja Grabnego;  
• Radnych. 

 
Do pkt 2 (14:02) 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Robert 
Laszuk stwierdził, że sesja  jest  prawomocna. Zwołana została  zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym oraz statutem gminy.  
 
Nastąpiła zmiana quorum (14:03). 
Liczba Radnych obecnych na Sali obrad: 13. 
Do sesji dołączył Radny: Jacek Kieroński. 
 
Stwierdzenie quorum (14:03) 
 
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:  
Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr 1, 2 do  protokołu. 
 
Do pkt 3 (14:04) 

Następnie  Wiceprzewodniczący Rady  Robert Laszuk przedstawił  przedłożony  przez  
Burmistrza Lewina Brzeskiego wniosek do porządku obrad sesji (14:04) : 

• wniosek Burmistrza z dnia 23.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
dodatkowych projektów uchwał. 

Uchwały, które zostały wprowadzone wnioskiem z dnia 23.05.2022 r. 
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok; 
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
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3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy 
Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 

Wniosek Burmistrza z dnia 23.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
dodatkowych projektów uchwał stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Przedmiotowe uchwały były wstępnie omawiane na Komisjach, jednak Radni nie otrzymali 
materiałów ani w formie papierowej, ani elektronicznej dlatego Wiceprzewodniczący Rady 
Robert Laszuk poprosił o wprowadzenie i wyjaśnienie zaproponowanych projektów uchwał. 
 
Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 23.05.2022 r. w sprawie                  
wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał (14:06). 
Rada Miejska w obecności   13  radnych –   13  głs.  „za” przyjęła wniosek  o wprowadzenie 
zmian do porządku obrad L sesji – podjęcie dodatkowych uchwał. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
     Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Informacje  Radnych Powiatu Brzeskiego.  
8. Przyjęcie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od 

08 kwietnia 2022r. do dnia 09 maja 2022r. 
9. Zapoznanie się z informacją nt.: 

1) stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej 
na terenie gminy Lewin  Brzeski za 2021 r.; 

2) analizy  stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2021 r. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Lewin Brzeski; 

2) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 
2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu strategii, w tym trybu konsultacji; 

3) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 
2022/2023; 

4) zarządzenia wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nowa Wieś Mała; 
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok; 
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy 

gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

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

 
Do pkt   4 (14:06) 
 Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski: 
Radny Piotr Czepułkowski zwrócił się z prośbą  dot. wykoszenia i uporządkowania terenu 
placu zabaw na osiedlu „Zatorze” przy ul. Ogrodowej. Teren obecnie jest zaniedbany i oszpeca 
otoczenie. 
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą  dot. skoszenia trawy w parku w Skorogoszczy, 
ponieważ park jest zarośnięty i trudno w niektórych miejscach przejść przez park.  
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą w imieniu sołectwa Golczowice o ponowną wycinkę 
drzew przy ulicy Opolskiej przy zakręcie w sąsiedztwie ulicy Leśnej. Sprawa się przeciąga, 
pismo w tej sprawie było już składane do Powiatu. Drzewa zagrażają zabudowaniom 
gospodarczym oraz poruszającym się po drodze powiatowej. Druga sprawa dotyczy prośby                  
o zgłoszenie wycięcia suchego drzewa przy drodze powiatowej, przy skręcie z drogi 
wojewódzkiej (od Naroka) na drogę powiatową w kierunku Golczowic. 
Radny Roman Pudło zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie dziury (ubytku) w przejściu dla 
pieszych na ul. Kosynierów, przy ul. Kościuszki. W/w ubytek stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa szczególnie pieszych i rowerzystów. Podobny temat występuje na                                    
ul. Narutowicza przy wskazanych posesjach. 
Radny Robert Laszuk zwrócił się z prośbą o przycinkę wystających drzew i krzewów rosnących 
przy chodnikach ulic w Lewinie Brzeskim. W niektórych miejscach drzewa i krzewy 
uniemożliwiają przejście chodnikiem i osoby muszą wchodzić na jezdnię, co stwarza 
niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Taka sytuacja szczególnie występuje w ciągu ul. 
Sikorskiego (numery 6 a 2), Narutowicza, Mickiewicza, Konopnickiej. Prośba o dokonanie 
przeglądu w tym temacie ulic w całym mieście oraz dokonanie stosownej przycinki w celu 
udrożnienia ciągów komunikacyjnych. Jest to już kolejna interpelacja Radnego w tej sprawie, 
która była zgłoszona w ubiegłym roku, część z tych tematów została wykonana, drzewa na 
niektórych posesjach zostały przycięte, a przy niektórych posesjach drzewa i krzewy nadal się 
rozrastają. 
 
Więcej interpelacji i wniosków nie zgłoszono.  
 
Do pkt   5 (14:10) 
 Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych. 
 
Nastąpiła zmiana quorum (14:10) 
Liczba Radnych obecnych na Sali obrad: 14 
Do sesji dołączył Radny: Łukasz Bacajewski. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Andrzej Grabny zwrócił się z prośbą 
dotyczącą dokończenia elewacji na budynku przy ulicy Rynek 21. Ponadto w nawiązaniu do 
interpelacji Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Laszuk poprosił o wspólne 
rozpatrzenie wniosku Radnego oraz Samorządu Mieszkańców w sprawie przycinki wystających 
krzewów na chodniki w mieście Lewin Brzeski. 
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Do pkt   6 (14:11) 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Laszuk  przedstawił pisma, które wpłynęły  do 
Biura Rady: 

1) Pismo z dnia 24.04.2022 r. z Kancelarii Adwokackiej adwokata Antoniego Chochoła                     

w sprawie budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych na terenie sołectw 

Oldrzyszowice i Przecza; 

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

2) Pismo z dnia 29.04.2022 r. z Sejmiku Województwa Opolskiego przekazujące uchwałę 

Nr XLII/414/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Białorusi”. 

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 8, 9 do protokołu. 

3) Petycja przesłana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w sprawie 

demontażu pomnika w Mikolinie ( petycja pozostała bez rozpatrzenia – brak wskazania 

miejsca zamieszkania wnioskodawcy petycji; poinformowano wnioskodawcę). 

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Radny Dariusz Zięba wystąpił z zapytaniem czy petycja została złożona przez osobę prywatną 

czy jakąś instytucję? 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Laszuk odpowiedział, że przez osobę prywatną. 

 
Do pkt   7 (14:15) 
 Informacje  Radnych Powiatu Brzeskiego. 
 

Radna Powiatu Brzeskiego, Członek Zarządu Powiatu Arleta Kostrzewa 

poinformowała  o działaniach i inwestycjach podejmowanych przez Powiat: 

- w zakresie koszenia poboczy w Lewinie Brzeskim zostało wykonane pierwsze koszenie 

żywopłotów i trawników przy drogach powiatowych, kolejne koszenie zaplanowane jest                        

w terminie maksymalnie dwóch tygodni, w ciągu tego roku zaplanowane są jeszcze dwa 

koszenia tj. w miesiącach lipiec-sierpień lub wrzesień i w tym zakresie zostaną zabezpieczone 

te potrzeby. Rozpoczęto koszenie poboczy w szerokości 1,5 metra przy drogach powiatowych 

poza Lewinem Brzeskim, jest to pierwsze koszenie, natomiast w umowie Powiat ma jeszcze 

zaplanowane dwa koszenia.  

- dobiega końca inwestycja budowy przejść dla pieszych we wszystkich gminach powiatu 

brzeskiego, we wszystkich gminach wybrano wspólnie z gminami po jednym przejściu dla 

pieszych. Do Starostwa Powiatowego trafiały również pisma dot. przejść dla pieszych i z tego 

co Radna pamięta powstanie takie przejście na ulicy Kościuszki, w okolicy stacji benzynowej, 

gdzie ta interpelacja przeszła pozytywne zaopiniowanie Komisji ds. bezpieczeństwa 

drogowego i w najbliższym czasie takie przejścia zostaną utworzone poprzez regulację 

chodnika i namalowanie pasów. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w miejscowości Nowa 

Wieś Mała, gdzie interpelację składała Radna Anna Zacharewicz, mają powstać dwa przejścia 

w okolicach przystanków autobusowych. Była również zgłoszona interpelacja w sprawie 
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przejścia dla pieszych na ulicy Moniuszki, również ta interpelacja została rozpatrzona 

pozytywnie, to przejście zostanie namalowane w czasie odświeżania wszystkich przejść                              

i pasów na terenie miasta Lewin Brzeski oraz na terenach pozostałych miejscowości.  

- dobiega końca inwestycja remontu i termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych                              

w Brzegu; 

- rozpoczynana jest inwestycja przebudowy ulicy Wrocławskiej w Brzegu, wykonawca przejął 

już plac budowy; 

- ogłoszono przetarg na budowę drogi do miejscowości Żarów w gminie Grodków, zostanie 

wykonana tam droga asfaltowa;  

- ogłoszono przetarg na termomodernizację oraz modernizację wewnątrz ZOL-u, w planach 

jest budowa parkingu oraz drogi dojazdowej dla karetek, która ułatwi funkcjonowanie Izby 

Przyjęć, bloku operacyjnego w przypadkach pilnego przyjęcia pacjentów; do 30 maja Powiat 

oczekuje na oferty;  

- w dniu dzisiejszym powołano komisję przetargową w zakresie remontu nawierzchni dróg po 
zimie, masą na zimno, masą na gorąco. Parce zostaną rozpoczęte do końca czerwca i potrwają 
do października; 
 
Zapytania i uwagi: 
Radny Stanisław Piszczek zapytał o remont barierek w Przeczy, na całym odcinku, część tych 
barierek, które nie były remontowane na chwilę obecną wpada już do rowu, od stacji do 
budynku, w którym kiedyś był bar.  
Radna Powiatu Brzeskiego, Członek Zarządu Powiatu Arleta Kostrzewa odpowiedziała, że 
zgodnie z posiadaną przez nią wiedzą to zostało już wystawione w tym temacie zlecenie                              
i remont zostanie wykonany. 
Radny Dariusz Zięba zapytał czy w planach Powiatu są propozycję sięgnięcia po środki na 
budowę ścieżek pieszo-rowerowych po powiecie brzeskim, tj. spinających poszczególne gminy 
z Powiatem, miastem Brzeg? 
Radna Powiatu Brzeskiego, Członek Zarządu Powiatu Arleta Kostrzewa odpowiedziała, że na 
razie nie, nie ma takiej inicjatywy, w ramach przebudowy ulicy Wrocławskiej w Brzegu zostanie 
utworzona ścieżka pieszo – rowerowa i tylko w ramach tej inwestycji.  Radna stwierdziła, że 
pytanie pewnie dotyczy drogi ze Skorogoszczy do Przeczy, bo kiedyś rozmawiała z Radnym 
Ziębą na ten temat. Jeżeli chodzi o większą inwestycję budowy ścieżek pieszo – rowerowych 
to nie ma takiej inicjatywy, Powiat skupia się na remontach i przebudowach istniejących dróg.  
Radny Roman Pudło poprosił, aby maksymalnie przyśpieszyć przycięcie żywopłotu na ulicy 
Kościuszki, ponieważ utrudnia to wyjazd z posesji, przy swojej aptece Radny wykonał już 
przycięcie.  
Radna Powiatu Brzeskiego, Członek Zarządu Powiatu Arleta Kostrzewa odpowiedziała, że 
maksymalnie do dwóch tygodni zostanie to zrealizowane łącznie z wykoszeniem trawy. 
Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Andrzej Grabny zwrócił się z prośbą 
dotyczącą remontu chodnika od domków powodziowych do mostu, ten chodnik jest                                 
w tragicznym stanie, a w tej sprawie Burmistrz wystąpił już z pismem do Powiatu, temat 
dotyczy ulicy Kościuszki. 
Radna Powiatu Brzeskiego, Członek Zarządu Powiatu Arleta Kostrzewa odpowiedziała, że 
słyszała o tym i zostanie to zlecone firmie PMDM, która z Powiatem ma podpisaną umowę na 
bieżące utrzymanie dróg i ta firma wykona remont tego chodnika. 
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Radny Piotr Czepułkowski zapytał czy wymalowanie przejścia dla pieszych w okolicy stacji 
paliw dotyczy stacji Orlen, czy innego miejsca? 
Radna Powiatu Brzeskiego, Członek Zarządu Powiatu Arleta Kostrzewa odpowiedziała, że w 
tym miejscu, które Radny Czepułkowski zgłaszał i myśli, że do końca czerwca zostanie to 
zrealizowane. 
 
Do pkt   8 (14:27) 

Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od 08 
kwietnia 2022r. do dnia 09 maja 2022r. (14:16); 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 11 do  protokołu. 

Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska i Zastępca Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Zbigniew 

Gąsiorowski. 

Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  5 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i załącznik                   

Nr  6  Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Stanowiska Komisji: 

-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”, 

-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7   głs. „za”. 

 

Zapytań i uwag nie wniesiono. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania                      

(14: 28).  

Rada Miejska w obecności  14   radnych –   jednogłośnie     14     głs. „za”  przyjęła  sprawozdanie. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. 

Do pkt   9 (14:29) 
 Zapoznanie się z informacją nt: 

ppkt 1) stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na 

terenie gminy Lewin   Brzeski za 2021r. (14:29) 

Informacja z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
Informacja ze Straży Miejskie w Lewinie Brzeskim stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
Informacja od Prezesa Miejsko – Gminnego OSP RP w Lewinie Brzeskim stanowi załącznik                      
Nr 14 do protokołu. 
 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska i Zastępca Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Zbigniew 
Gąsiorowski. 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  5 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i załącznik                    
Nr  6 Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
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Stanowiska Komisji: 
 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z informacją nt. stanu  
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
Lewin   Brzeski za 2021r. 
- Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z informacją  nt. stanu  bezpieczeństwa                        
i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin   Brzeski za 
2021r. 
 
Zapytań i uwag nie wniesiono. 
 
ppkt 2 analizy  stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2021; (14:30)_ 

 Informacja dot. analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Lewin 
Brzeski stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Informacja dot. gospodarowania odpadami z Zarządu Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski 
Sp. z o.o. w 2021 r. stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska i Zastępca Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Zbigniew 
Gąsiorowski. 
 
Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  5 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i załącznik                    
Nr  6 Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 
Stanowiska Komisji: 
 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z informacją nt. analizy  stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2021; 
 - Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z informacją  nt. analizy  stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie za rok 2021; 
 
Zapytania i uwagi: 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk dodał, że poziomy zostały osiągnięte, a pieniędzy 
gminie zabraknie. 
 
Więcej zapytań i uwag  nie wniesiono. 
 
Do pkt   10 (14:30) 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
ppkt 1) (14:30) 
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Lewin Brzeski; 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 

Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w 
północnej części miasta Lewin Brzeski. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski teren, określony w 
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załączniku graficznym do niniejszej uchwały, planuje się przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

 
Projekt uchwały w  stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska i Zastępca Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Zbigniew 

Gąsiorowski. 

Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  5 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i załącznik                      

Nr 6  Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Stanowiska Komisji: 

-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”, 

-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7  głs.  „za”. 

Zapytań i uwag nie wniesiono. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 
uchwały (14:32). 

 
Rada Miejska w obecności  14  radnych –  jednogłośnie  14  głs. „za” podjęła uchwałę                                    
Nr  L/ 389 /2022  w powyższej sprawie . 
 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr  4 do protokołu. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 18 do protokołu. 

ppkt  2 (14:33) 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku 

oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,                       

w tym trybu konsultacji; 

 

Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 
W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie nowe przepisy prawne definiowane Ustawą z dnia 

15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu 
dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak 
również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. 
Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego 
wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Ustawa 
po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla 
„strategii rozwoju gminy”. Ustanowiła nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, 
m.in.:  
· wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram 
opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji,  
· wymogi w zakresie konsultowania projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami 
oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
· wymogi w zakresie opiniowania przez zarząd województwa w zakresie zgodności z zasadami 
regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa,  
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· konieczność przeprowadzenia ewaluacji.  
Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.:  
· model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,  
· ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 
gminie, ·obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, 
obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy,  
· ramy finansowe strategii. Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający 
długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale 
przede wszystkim nową sytuację administracyjną, gospodarczą, społeczną i przestrzenną 
wewnątrz gminy, jak i w jej otoczeniu.  
Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i 
regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami 
zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy 
stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych 
instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe 
warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju w oparciu o znowelizowane przepisy. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr  19 do protokołu. 
 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska i Zastępca Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Zbigniew 

Gąsiorowski. 

Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  5 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i załącznik 6  

Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Stanowiska Komisji: 

-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”, 

-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7  głs. „za”. 

Zapytań i uwag nie wniesiono. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał  projekt uchwały poddał pod głosowanie 
(14:34). 
Rada Miejska w obecności 14 radnych  –  jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła uchwałę                                
Nr L/390/2022 w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 20 do protokołu. 

Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr  4 do protokołu. 
 
ppkt 3) (15:34) 
 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 
2022/2023; 
 
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 
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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 6 maja 2022 roku. 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  21 do protokołu. 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                        

Środowiska i Zastępca Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Zbigniew 

Gąsiorowski. 

Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  5 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i załącznik                       

Nr  6 Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Stanowiska Komisji: 

-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”, 

-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7  głs. „za”. 

Zapytań i uwag  nie wniesiono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
(14:36). 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  L/391/2022                       
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 22 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
ppkt. 4) (14:37) 
 zarządzenia wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nowa Wieś Mała; 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco: 

Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa  pięć 

lat od daty ich wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły 

się w Sołectwie Nowa Wieś Mała w dniu  08 lutego 2018 r. i dniu 08 lutego 2022 r. zakończyła 

się 4 letnia kadencja. 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie 

kadencji (§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Nowa Wieś Mała). 

 
Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  23 do protokołu. 
 
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony                        

Środowiska i  Zastępca Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Radny Zbigniew 

Gąsiorowski. 
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Stanowiska  stanowią załącznik  Nr  5 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i załącznik                       

Nr  6  Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Stanowiska Komisji: 

-   Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - zaopiniowała pozytywnie -  jednogłośnie  6  głs. „za”, 

-   Rozwoju Gospodarczego  -   zaopiniowała  pozytywnie   -  jednogłośnie 7 głs. „za”.  

Zapytań i uwag nie wniesiono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
(14:38). 
Rada Miejska w obecności 14  radnych – 14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  L/392/2022                      
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
ppkt. 5) (14:38) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok; 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące. 

I .  Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości  459.738 zł    następuje w związku z: 
- otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na edukację dzieci                                
z Ukrainy (9.638,-), 
- podpisaniem umowy  w zakresie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 
2020-2022  na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie  realizacji małych projektów 
lokalnych na terenach wiejskich ( sołectwo Oldrzyszowice, Strzelniki, Łosiów, Stroszowice, 
Błażejowice, Jasiona- 30.000,-) , 
- wykonaniem planu dochodów w zakresie użytkowania wieczystego  nieruchomości                                            
(55.000,-), 
- wpływami z różnych dochodów w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
 (25.000,-), 
- wpływami z tyt. pozostałych odsetek (15.000,-), 
- wykonaniem planu dochodów z tyt. podatku od spadków i darowizn (20.000,-), 
- wykonaniem dochodów z tyt. sprzedaży mienia  (274.100,-), 
- przyznaniem pomocy  z budżetu państwa - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
( DOZ-WD.6530.116.2022 z dnia 29 marca 2022r.) z przeznaczeniem na prace konserwatorskie 
przy ołtarzu – etap II (31.000 zł), 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 459.737,80 zł  planuje się przeznaczyć 
na: 
- sfinansowanie konkursów podczas Dożynek Gminnych (23.000,-), 
- zabezpieczenie środków na wymianę pokryć dachowych  w zasobie mieszkaniowym gminy 
(230.000,-), 
 -zabezpieczenie środków dla PSP w Łosiowie związanych z wyceną remontu w celu utworzenia 
zamiejscowych oddziałów Świetlicy Terapeutycznej (3.599,80),  
- naukę języka polskiego przez  Ukraińców (9.638 zł), 
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- zwiększenie  planu związanego z dowozami dzieci do szkół, przedszkoli (wzrost wskaźnika 
inflacyjnego 12%) oraz dowozami  indywidualnymi i dowozami dzieci niepełnosprawnych 
spowodowane wzrostem paliwa o około 15% (71.000,-), 
- opracowanie i wdrożenie koncepcji  klastra energii (17.000,-) 
- zakup namiotów imprezowych (sołectwo Strzelniki – 5.000,-  środki z SIM), 
- zakup stołów biesiadnych i taboretu elektrycznego (sołectwo Łosiów – 5.000,-  środki z SIM), 
- wymiana dwóch par drzwi w świetlicy wiejskiej (sołectwo Oldrzyszowice – 5000,- środki                        
z SIM), 
- doposażenie placu zabaw (sołectwo Stroszowice – 5.000,- środki z SIM), 
- doposażenie placu zabaw (sołectwo Błażejowice – 5000,- środki z SIM), 
- doposażenie placu zabaw (sołectwo Jasiona - 5.000,- środki z SIM), 
- odtworzenie kanalizacji deszczowej i odwodnienia w całości na ulicy Partyzantów w Lewinie 
Brzeskim (13.000,-), 
- prace konserwatorskie  przy ołtarzu  w kościele ewangelickim w Lewinie Brzeskim – etap II 
(62.500,-). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków  w wysokości 15.000 zł dotyczy: 
- przeniesienia środków zabezpieczonych jako wkład własny na  Marszałkowską Inicjatywę 
Sołecką (6.000,-), 
- przeniesienia środków Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeski na wkład własny do  projektu 
pn. „Aktywna tablica" (3.000 ,-), 
- przeniesienia środków  sołectwa Strzelniki z doposażenia świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem 
na utrzymanie terenów zielonych  (6.000,-), 
W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi: 
 

Plan dochodów 66.994.966,22 

w tym:  

- dochody bieżące 55.596.630,42 

- dochody majątkowe 11.398.335,80 

Plan wydatków 75.530.941,62 

    w tym:  

- wydatki bieżące 58.158.506,85 

-wydatki majątkowe  17.372.434,77 

Plan przychodów 10.236.359,01 

Plan rozchodów 1.700.383,61 

 

Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  25 do protokołu. 
 
Zapytania i uwagi do projektu uchwały: 
Radna Ilona Gwizdak wystąpiła z zapytaniem odnośnie zadań inwestycyjnych związanych                         
z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borkowice, czy wiadomo już coś w tym 
temacie? 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że gmina złożyła dwa wnioski do 
PROW-u na Borkowice i Oldrzyszowice z tego powodu, że wnioski nie mogą być tożsame z tymi 
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wcześniej składanymi. Wniosek na Oldrzyszowice był wcześniej modernizowany, natomiast 
aby się zabezpieczyć i dostać na ten cel pieniądze Burmistrz podjął decyzję, aby złożyć wnioski  
również na Borkowice. W sytuacji gdyby wypadły Oldrzyszowice z uwagi na wątpliwość czy ten 
wniosek nie jest tożsamy z tym wcześniejszym, to Oldrzyszowice zostaną złożone do 
„Polskiego Ładu”, i wtedy gmina będzie się starała o sfinansowanie Borkowic. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
(14:50). 
Rada Miejska w obecności   14 radnych –   14  głs.  „za”  podjęła uchwałę Nr  L/393/2022                       
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 26 do  protokołu. 
 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
ppkt. 6) (14:51) 
 zmiany uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące. 

 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 po stronie dochodów i wydatków.  Zmiany są 

zgodne  z danymi wprowadzonymi w projekcie uchwały budżetowej.   

Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik  Nr  27 do protokołu. 
 
Zapytań i uwag nie wniesiono. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
(14:53). 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  L/394/2022                  
w powyższej sprawie. 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 28 do  protokołu. 
 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu 

ppkt. 7) (15:54) 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy 

Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące. 

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 należy poddać konsultacjom  z organizacjami działającymi w sferze 
pożytku publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi   odrębną uchwałą. 
Przyjmując w listopadzie 2021 roku program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 
na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji 
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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 2022, stąd też ogłoszony został konkurs 
na realizację zadania w II półroczu roku 2022. 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. 
Protokół z konsultacji projektu uchwały stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 
 
Zapytania i uwagi: 
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Beata Hargot poinformowała, iż jest to 
projekt uchwały na drugie półrocze. 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk zapytał, czy gmina dokładała jakieś fundusze? 
 Więcej zapytań i uwag nie wniesiono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
(14:57). 
Rada Miejska w obecności   14  radnych –   14  głs.  „za” podjęła uchwałę Nr  L/395/2022                  
w powyższej sprawie. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 31 do  protokołu. 
Wynik głosowania  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Do pkt  11 ( 14:57) 

Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
 

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział na interpelacje: 
- do Radnego Piotra Czepułkowskiego w sprawie uporządkowania placu zabaw na Osiedlu 
Zatorze – zostanie to wykonane w najbliższym czasie; 
- do Radnego Dariusza Zięby w sprawie wykoszenia parku w Skorogoszczy Burmistrz 
poinformował, iż w pierwszej kolejności sprawdzi, czy sołectwo nie ma na ten cel sołeckich 
pieniędzy, a jeżeli takich środków nie będzie miało to gmina spróbuje się tym tematem zająć; 
- do Radnej Ilony Gwizdak w sprawie wycinki drzew w drodze powiatowej, to gmina wystąpi 
do Powiatu z prośbą o wycinkę oraz podobna sytuacja wystąpi odnośnie suchego drzewa; 
- do Radnego Romana Pudło w sprawie zapadliny przy ulicy Kosynierów, gmina zajmie się tym 
tematem w najbliższym czasie; 
- do Radnego Roberta Laszuk w sprawie przycięcia gałęzi przy ulicy Sikorskiego, gmina po 
wniosku Samorządu Mieszkańców wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich i w tej chwili 
oczekuje na załatwienie tego tematu. 
Radny Robert Laszuk dodał, że temat dotyczy również ulicy Narutowicza, Mickiewicza i innych. 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że zwróci się do pracowników 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska o przejście się                               
i sprawdzenie konieczności przycięcia drzew i krzewów. 
- do Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców Andrzeja Grabnego odnośnie 
naprawy ogrodzenia przy ul. Aleja Wojska Polskiego, jest to teren Powiatu, w związku z czym 
gmina wystąpi do Starostwa, aby zajęli się tematem renowacji tego ogrodzenia. Gmina 
dofinansowywała 10.000,00 zł do renowacji elewacji i widać efekt. Zarządcy nieruchomości 
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interesują się tematem, więc wierzy, że w następnych latach gmina będzie miała jeszcze więcej 
takich wniosków.  
 
Do pkt  12 (15:01) 

Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Radny Dariusz Zięba ponowił swoją prośbę o wycięcie gałęzi, które uniemożliwiają przejazd 

przez ulicę Jakuba Kani w pasie drogowym. Radny bardzo o to prosił, wie, że Urząd zwracał się 

do właściciela posesji, czyli Agencji, natomiast sama droga należy do gminy i uważa, że 

należałoby to szybko wyciąć, aby nic się tam nie wydarzyło, ponieważ są to drzewa akacjowe, 

kolczaste i po prostu niebezpieczne, dlatego prosi o ich usunięcie. 

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, iż czeka na odpowiedź z KOWR-u                          

i jeżeli KOWR tego nie zrobi to gmina spróbuje zająć się tą sprawą.  

Radny Dariusz Zięba dodał, że sprawa trwa już pół roku, a zagraża to bezpieczeństwu. 

 

Do pkt  13 (15:03) 

  Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z prośbą o przegląd ogrodzenia na ulicy Sportowej                         
w Łosiowie - zbiornik na wodę opadową, tam są luźne przęsła ogrodzenia oraz poprosił                              
o  poprawienie lustra naprzeciwko sklepu Dino w Łosiowie, po ostatnich silnych wiatrach to 
lustro zostało skrzywione. 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że jeżeli chodzi o ogrodzenie to 
będzie to prawdopodobnie ogrodzenie szkolne, gmina ustali właściciela i poprosi o poprawę, 
natomiast w sprawie poprawienia lustra gmina zwróci się do Krajowej Dyrekcji Dróg                                     
i Autostrad i poprosi o naprawę. 
Radny Piotr Czepułkowski wystąpił z zapytaniem dotyczącym orientacyjnego terminu 
przystąpienia do prac przebudowy pomnika w Mikolinie. 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że ma nadzieję, iż nastąpi to w tym 
roku, natomiast wiele rzeczy nie zależy od gminy. Na tą chwilę po podjęciu przez Radę uchwały 
o zabezpieczeniu środków na dokumentacje projektową, Burmistrz podpisał umowę                                   
z projektantem z Opola i w tej chwili gmina oczekuje na prace projektowe, które w przeciągu 
ok. trzech miesięcy mają do gminy wpłynąć. Po otrzymaniu projektu gmina wystąpi do 
Wojewody i do IPN-u w celu uzgodnienia projektu, po którym zostanie ustalony faktyczny 
zakres prac, zostanie wykonana wycena i jeżeli będzie to niewielka kwota to gmina spróbuje 
to zrobić w ramach własnych środków, natomiast jeżeli ta kwota będzie większa to gmina 
zwróci się do Prezesa IPN i do Wojewody o pomoc.  
Radny Piotr Czepułkowski dodał, że jak rozumie nastąpi to jeszcze w tym roku. 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że również ma taką nadzieję, 
natomiast nie wiemy w jakim kierunku pójdą te uzgodnienia, ponieważ IPN przez kilka lat 
uzgadnia to co chciała gmina, a później po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, praktycznie 
natychmiast uzgodnił, więc trudno tutaj cokolwiek powiedzieć.  
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Do pkt  14 (15:06) 
Zamknięcie obrad sesji. 
 
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Robert 

Laszuk  o godz. 15: 06  zamknął obrady  L sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : E.Bruchal 
 
 
 

   
  Sekretarz  obrad         Wiceprzewodniczący  Rady    

      /-/   Ilona Gwizdak                       /-/  Robert Laszuk
    
 


