PROTOKÓŁ NR LII/2018
z LII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 25 września 2018r. w saIi
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady LII sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Mieczysław Adaszyński powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z-ce Burmistrza Dariusza Struskiego,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,
 Radnych,
oraz Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnych Rady Powiatu Panią Arlettę Kostrzewę i Alojzego Witonia
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji - Jacek Kieroński, Antonii Rak
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek przedłożony przez Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 21 września 2018r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w
sprawie :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.;
2) o zmianie uchwały w wieloletniej prognozie finansowej;
3) zaciągnięcia pożyczki;
4) zaciągnięcia kredytu;
5) o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych;
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim .
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
7. Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 6 czerwca 2018r. do
dnia 11 września 2018r.
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.
8. Podjęcie uchwał:
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1) w sprawie ustalenia regulaminu określające- go wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
2) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Lewin Brzeski;
3) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
4) w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
5) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
7) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ;
8) zaciągnięcia pożyczki;
9) zaciągnięcia kredytu;
10) o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z:
1)
z XLVIII sesji , która odbyła się w dniu 21 czerwca 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z XLVIII sesji.
2)

z XLIX sesji , która odbyła się w dniu 3 lipca 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.

Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13
3)

radnych – jednogłośnie 13

głs. „za” przyjęła protokół z XLIX sesji.

z L sesji , która odbyła się w dniu 26 lipca 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.

Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 13

radnych – jednogłośnie 13

głs. „za” przyjęła protokół z L sesji.

4) z LI sesji , która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” przyjęła protokół z LI sesji.

Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Stefan Kachel wnosi o:
1) wycięcie dwóch topoli przy linii kolejowej Wrocław - Opole ( PKP 119/17) w Przeczy;
2) o likwidację szamb na terenie osiedla w Przeczy, które zagrażają bezpieczeństwu osób i dzieci;
3) o zamontowanie punktów świetlnych przy rogatkach PKP od strony Skorogoszczy oraz na końcu
nowej drogi na osiedlu w Przeczy;
4) o wykoszenie terenu gminnego przy cmentarzu w Przeczy.
Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi o naprawę dachu na Kościele Ewangelickim przy ul. Zamkowej od strony
Szkoły Podstawowej .
Radna Ilona Gwizdak wnosi o:
1) w imieniu mieszkańców wsi Golczowice o wykoszenie pobocza gminnej drogi ul. Cmentarna;
2) w imieniu mieszkańców wsi Golczowice o wykoszenie wałów nad Odrą;
3) w imieniu mieszkańców wsi Golczowice o oznaczenie niebezpiecznego zakrętu na drodze powiatowej ul. Opolska, przy posesji pomiędzy Nr 21 i 58. W tym miejscu jest lustro, które również powinno
być wymienione ze względu na parowanie. Jadąc od strony Naroka- Opola zakręt jest niewidoczny;
4) w imieniu mieszkańców wsi Mikolin o remont drogi gminnej ul. Zamkowa. Najgorszy stan tej drogi
jest koło kaplicy przy wjeździe do miejscowości, następnie przy skręcie na ul. Od
rzańską- Parkową koło stodoły pana Scholza. Trzecie zniszczone miejsce to okolice świetlicy wiejskiej.
Radny Robert Laszuk wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego o naprawę nawierzchni ulicy Fabrycznej w
Lewinie Brzeskim. Nawierzchnia ulicy w odległości ok.30m. po prawej stronie od skrzyżowania z ulicą Powstańców Śl. zapada się.
Radna Anna Zacharewicz wnosi o założenie oświetlenia przy posesji Pani Patrycji Szczepkowskiej w miejscowości Nowa Wieś Mała ze względu na utrudnione poruszanie się drogą w porze nocnej.
Radny Dariusz Zięba wnosi:
1) w imieniu mieszkańców wsi Skorogoszcz o wykup części działki nr. 187/1 przy ul. Słowackiego do
mostku na Potoku Borowickim. Obecnie jest to teren prywatny, właściciel może go odgrodzić i zamknie przejście mieszkańców do szkoły, przedszkola oraz przystanku PKS.
2) Wnosi o udrożnienie studzienki kanalizacji burzowej przy nowej szkole podstawowej
w Skorogoszczy
Radny Roman Pudło ponawia zgłoszony w poprzedniej kadencji wniosek o zmianę organizacji ruchu na
skrzyżowaniu ul. Narutowicza- Powstańców Śląskich w lewinie Brzeskim. W czasie gdy parkują samochody
od strony przedszkola nie istnieje możliwość by na pozostałej części jezdni ul. Narutowicza odbywał się ruch
dwukierunkowy w sposób bezpieczny.
Radny Waldemar Włodek wnosi : w związku z pogłębieniem się degradacji podłoża betonowego między
posesją TOMI Market (ul. Hallera) a zabudowaniami pierzei wschodniej Rynku, gdzie powstała kilku centymetrowa wyrwa w betonie proszę o wykonanie zabezpieczenia wyrwy w podłożu. Obecna sytuacja stwarza
zagrożenie dla ruchu pojazdów jak i pieszych, gdyż jest to droga wspólna dla pojazdów i pieszych, zaś miejsce nie jest po zmierzchu oświetlone stwarza realne zagrożenie dla pieszych oraz poruszających się jednośladami. Miejsce wyrwy w podłożu położone jest w ciągu komunikacyjnym dostępnym dla mieszkańców ul.
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Rynek 2-8- wjazd od ul. Hallera. Sprawa bardzo pilna z uwagi na szybko zapadające ciemności oraz opady
deszczu
Do pkt 6
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Sołtysi zgłosili następujące wnioski:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta wnosi o:
1) wycięcie roślinności rosnących wzdłuż krawężnika przy ul. Nysańskiej;
2) rozważenie przeniesienia boksu na kosze- odpady komunalne w inne miejsce z zielenią przy ul. Kościuszki (wjazd do Rynku) w celu podniesienia estetyki miasta.
3) Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w celu poprawy studzienki- zapada się jedna strona prz
ul. Powstańców Śląskich (zakręt) przy ul. Piasta Kołodzieja.
4) Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w celu wycięcia/ wykoszenia zbędnej roślinności przy
żywopłocie przy ul. Kościuszki w celu polepszenia estetyki miasta.
Radny Powiatowy Alojzy Witoń wnosi przyłączenie energetyczne na terenie rekreacyjnym wsi Wronów. Na
terenie rekreacyjnym został zbudowany piękny plac i w związku z tym jest wskazane
żeby w/w plac był oświetlony oraz można by było ko0rzystać z zasilania energetycznego podczas licznych
imprez na terenie placu rekreacyjnego wsi Wronów.
Do pkt 7
Przyjęcie:
ppkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 6 czerwca 2018r. do
dnia 11 września 2018r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Stanowiska Komisji przedstawili - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk i
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Mieczysław Adaszyński.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 6 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 7 Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych- jednogłośnie „za” przyjęła sprawozdanie
ppkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.
Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
- Rewizyjna - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 4 głs. „za”
Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
Rada Miejska w obecności 13 radnych- jednogłośnie „za” przyjęła informację.
Do pkt 8
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i
wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Projekt uchwały po autopoprawce stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” ponadto wnosi o
podjęcie prac w 2019roku nad zmianą treści §6 ust. 2 regulaminu, aby dodatek za wychowawstwo ustalić
dla zespołu klasowego jako procent od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wychowawcy, ze zróżnicowaniem ich wdrożenia od 1 września 2019r.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głs. „za” przy 1 głs. przeciw podjęła uchwałę
Nr LII/ 436/2018 w powyższej sprawie .
uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
ppkt 2
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Lewin Brzeski;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/437/2018 w
powyższej sprawie .
uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
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ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr LII/ 438 /2018 w powyższej sprawie .
uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
ppkt 4
w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”. Komisja proponuje
powołać do składu:
1) Pana Roberta Laszuka;
2) Pana Romana Pudło;
3) Pana Antoniego Raka.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” pozostawiając
wybór radnych do składu Komisji Statutowej na obradach sesji.
Zapytania i uwagi:
Radny Władysław Górka zaproponował do składu Komisji Statutowej radnego Mieczysława Adaszyńskiego
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Rada poprzez aklamację wyraziła zgodę, aby rozszerzyć skład Komisji Statutowej do czterech osób.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr LII/ 439 /2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
ppkt 5
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono – projekt był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił sprawozdanie z działalności za 4 letni okres kadencji
Pani Grażyny Lenartowicz Sołtys z Różyny, obecnej na obradach sesji oraz sprawozdanie Pani sołtys z Błażejowic, nie obecnej na obradach sesji.
Sprawozdania stanowią załącznik Nr 20,21 i 22 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz z Burmistrzem Lewina Brzeskiego w imieniu Rady Miejskiej i
Urzędu wręczyli podziękowanie Sołtysowi Alojzemu Witoń za prace wykonywaną na rzecz społeczności
lokalnej.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13
Nr LII/ 440 /2018 w powyższej sprawie .

głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę

Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
ppkt 6
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że:
I. Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 250.931,62 zł następuje w związku z:
-podpisaniem w dniu 29 sierpnia 2018r. aneksu nr. RPOP.05.03.03-16-0003/16-01 do umowy na zadanie
inwestycyjne pn.,, Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku szkoły
podstawowej w m. Skorogoszcz’’(165.131,62 zł )
- doprowadzeniem do zgodności z klasyfikacją budżetową środków przeznaczonych na otwarte strefy aktywności pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uprzednio zaklasyfikowanych do środków
budżetu państwa ( 85.800 zł ).
II. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 594.547,53 zł następuje w związku z:
- wpływem dochodów otrzymanych z darowizn( 4.700 zł ),
- zwiększeniem planu w zakresie dochodu pochodzącego z opłaty eksploatacyjnej ( 57.000 zł ),
- wykonaniem planu dochodu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ( 46.000 zł),
- otrzymaniem środków pochodzących z rozliczenia wydatków bieżących funduszu sołeckiego za
2017 rok ( 60.669, 62 zł )
-zmianą finansowania dochodów przeznaczonych na wyżywienie w placówkach przedszkolnych (70.000 zł),
- otrzymaniem darowizny z Fundacji mBanku z siedzibą w Warszawie ( 13.000 zł),
- wykonaniem dochodów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska( 5.000 zł ),
- otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 dotyczącej drogi ul. Cmentarnej w m. Łosiów ( 217,835 zł )
- otrzymaniem środków pochodzących z rozliczenia wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2017
rok ( 34.542,91 zł ),
- doprowadzeniem do zgodności z klasyfikacją budżetową środków przeznaczonych na otwarte strefy aktywności pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( 85.800 zł ).
III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.259.706,35 zł następuje w związku z
przeznaczeniem na:
- poprawę stanu technicznego nawierzchni gruntowej drogi przy jeziorach w Nowej Wsi Małej ( 15.000 zł ),
- wydatki w zakresie administrowania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy ( 128.000 zł ),
- odpis na ZFSS związany z zatrudnieniem pracowników robót publicznych ( 9.682,89 zł ),
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- wydatki związane z promocją (41.200 zł w tym: dofinansowanie festynu w Strzelnikach – 200 zł , dofinansowanie koron do dożynkowych -1.600 zł ),
- wynagrodzenia i pochodne w BUW ( braki w płacach- 35.000 zł ),
- zakup silnika do samochodu pożarniczego OSP Skorogoszcz ( 21.000 zł ),
- braki w zakresie wynagrodzeń w oświacie ( 236.500 zł ),
- zakup wyżywienia w placówkach przedszkolnych ( 70.000 zł ),
- realizacje programu pn.,, Lubię matmę’’-( 5.000 zł ), oraz programu pn.,, Rozkminić matmę’’( 8.000 zł )
- braki w zakresie wydatków bieżących ( 6.000 zł ),
- wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów”( 217.835 zł),
- wydatki inwestycyjne w zakresie zadania pn.,, poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym
( 466.488,46 zł- wydatki 2018r. , wydatki 2019r. ujęte w WPF- 22.961,02 zł ).
IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 297.943 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie:
- wydatków zabezpieczonych na rozbiórkę pomnika w m. Mikolin ( 30.000 zł ),
- wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie ( 240.800 zł pismo BUW),
-wynagrodzeń w opiece społecznej- rezygnacja z przejścia na emeryturę pracownika ( 27.000 zł ),
-wydatki inwestycyjne sołectwa Leśniczówka w zakresie zadania inwestycyjnego pn. ,, Urządzenie terenu
rekreacyjnego’’- (143 zł )
z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące w zakresie Urzędu Miejskiego ( 10.000 zł ),
- wydatki w zakresie funkcjonowania oświaty (172.200 zł- pismo BOW),
- wydatki w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych ( 68.600 zł ),
- wydatki w zakresie utrzymania zieleni ( 30.000 zł ),
- wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych psów ( 15.000 zł ),
- wydatki sołectwa Leśniczówka (143 zł ),
- dotacje w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków ( 2.000 zł ).
V. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 916.090,44 zł dotyczy zwiększeń w zakresie wprowadzenia przychodów
w tym:
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie - zakup i montaż tymczasowego
lodowiska ( środki unijne-300.000 zł ),
- wolne środki z rozliczenia ( 450.090,44 zł ),
- zaciągnięcia kredytu na udział własny na zakup i montaż tymczasowego lodowiska ( 166.000 zł )
VI. Zmniejszenie planowanych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków
z nich finansowanych w wysokości 70.000 zł następuje w związku z przeniesieniem dochodów i wydatków
dotyczących wyżywienia w placówkach przedszkolnych na budżet.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym części opisowej, a mianowicie skąd suma (
70.000 zł ) na zakupu wyżywienia w placówkach przedszkolnych.
Skarbnik Gminy udzieliła szczegółowej odpowiedzi.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę dotyczącą literówki w nazwie programu pn.,, Rozkminić matmę’’.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr LII/ 441/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
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ppkt 7
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W załączniku nr 1 dostosowuje się plan po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w
związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej podejmowanych na sesji Rady Miejskiej.
W załączniku nr 2 wprowadza się przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13
Nr LII/ 442 /2018 w powyższej sprawie .

głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę

Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
ppkt 8
w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że,
zaciągniecie pożyczkinastępuje w związku wyprzedzającym finansowaniem zadania pn.:,, Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim’’.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniami:
-gdzie będzie zlokalizowane lodowisko,
- co to jest infrastruktura towarzysząca,
- jaki będzie koszt utrzymania lodowiska w sezonie.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym parametrów technicznych lodowiska.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara informując, że projekt będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz powiadomił jaka będzie kwota dofinansowania. Burmistrz poinformował, że możliwie jak najszybciej zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie i to
jaka będzie całkowita kwota tego przedsięwzięcia jeszcze nie wiemy. Wytłumaczył, gdzie będzie się znajdowała lokalizacja lodowiska, jakie będzie miało wymiary, jakie będą jego parametry techniczne oraz szczegóły
dotyczące inwestycji.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy lodowisko będzie bezpłatne dla mieszkańców.
Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z lodowiska oraz poinformował, że
będzie wypożyczalnia łyżew.
Przewodniczący Rady pan Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy nadzór nad lodowiskiem będzie
sprawował Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że bardziej w tej roli widział by Spółkę Hydro- Lew z Lewina Brzeskiego i będą jeszcze prowadzone rozmowy w tej sprawie.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13
powyższej sprawie .

głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/443/2018 w

Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
ppkt 9
zaciągnięcia kredytu;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że,
Kredyt będzie przeznaczony na udział własny w finansowaniu inwestycji pn.: ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim’’ .
Nie zgłoszono zapytań i uwag do niniejszego projektu.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr LII/444 /2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
ppkt 10
o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i i wydatków z nich finansowanych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty, tj.
wyłączając dochody z tytułu wyżywienia w przedszkolach i wydatki nimi finansowane z rachunku dochodów
własnych, które wejdą do budżetu gminy.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głs. „za” jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr LII/445 /2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady Miejskiej.
1) poinformował o zmianie terminu przekazania materiałów dotyczących „stanu i oceny funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie gminy Lewin Brzeski” z
miesiąca września na miesiąc październik;
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
2) przedstawił pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 sierpnia 2018r. (wpł. do
urzędu dnia 20.08.2018r.) w sprawie wystąpień pokontrolnych, Nr pisma NKO.401-11/2018
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
3) Przedstawił odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 19.09.2018r. Nr pisma OR.I.1710.2.2018
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Pismo stanowi załącznik do protokołu.
4) pismo od Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 21 września 2018r.
5) przedstawił wnioski z posiedzenia wyjazdowego Komisji Rozwoju Gospodarczego
6) przedstawił pismo z dnia 13 października 2018r. dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej naliczania
opłat z wywóz odpadów z terenów rekreacyjnych
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaproponował, że przygotuje w tej sprawie odpowiednie pismo.
Do pkt 10
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta Kostrzewa przedstawiła jakie materiały będą omawiane na Sesji
Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się 27 września 2018r. i które dotyczą Gminy Lewin Brzeski.
Radni zwracali się z zapytaniami do przedstawionych informacji, na które radna udzielała odpowiedzi.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie zgłoszono zapytań i uwag.
Do pkt 13
Wolne wnioski i informacje.
Radny Przemysław Ślęzak podziękował w imieniu uczestników za organizację sobotniego Gminnego Rajdu
Rowerowego. Radny podziękował za poczęstunek: jeden przygotowany przez sołectwo Borkowice oraz
Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „W drodze” z siedzibą w Skorogoszczy, drugi z kolei dzięki pomocy
strażaków ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim.
Radny Rady Powiatu Pan Alojzy Witoń podziękował za pomoc w organizacji dożynek gminnych w miejscowości Wronów oraz poinformował, że ma zastrzeżenie do służb mundurowych za ich nieobecność w momentach, w których byli najbardziej potrzebni.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na fakt, iż są dokładane pieniądze z budżetu gminy do służb mundurowych a nie widać ich szczególnie na wsiach, gdy są organizowane imprezy masowe.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o bardzo kiepskiej sytuacji kadrowej w komisariatach policji, a także poprosił o sygnalizacje na jakie konkretnie imprezy będą potrzebne patrole policyjne.
Do pkt 14
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 16:00
zamknął obrady LII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
/-/Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
/-/Waldemar Włodek

