PROTOKÓŁ NR IV/2019
z IV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 23 stycznia 2019 r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 800 obrady IV sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert
Laszuk powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego;
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską;
 Sekretarz Gminy Barbarę Chyżą;
 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego;
 Radnych;
 Prezesa Zarządu ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. -Pawła Chojnackiego
Przechodząc do dalszej części obrad Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk stwierdził, że sesja jest prawomocna, zwołana została w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 17 stycznia 2019r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni - Jacek Kieroński, Waldemar Włodek
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk przedstawił porządek obrad sesji :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w
zasób Gminy Lewin Brzeski.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radny Łukasz Bacajewski - zwrócił się z zapytaniem czy remont drogi Łosiowie przy ul. Nowowiejskiej jest
dokończony;
- zapytanie dotyczące samochodu służbowego czy Burmistrz ma zamiar zmienić samochód służbowy, czy
stary samochód się psuje, ile ma przejechanych kilometrów, ile ma lat samochód służbowy i czy leasing kończy się wykupem starego samochodu.
Radny Antoni Rak- wnosi o naprawę oświetlenia na ulicy Zamkowej w Lewinie Brzeskim.
Radna Ilona Gwizdak- w imieniu mieszkańców miejscowości Borkowice, Mikolin prośba o tłuczeń na załatanie dziur w drogach gminnych.
Radny Piotr Czepułkowski- w imieniu mieszkańców osiedla „Zatorze” ul Kolejowa i rzemieślnicza, prośba o
utwardzenie niedokończonych ulic;
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- ułożenie brakujących progów zwalniających wraz ze znakami ograniczającymi prędkość na ul. Leśnej i
Ogrodowej
Radna Paulina Kamińska- naprawy podłoża na terenie siłowni zewnętrznej na stadionie w Łosiowie
- zapytanie dotyczące Szkoły Podstawowej w Łosiowie, czy planowana jest przebudowa na rok 2019 i w jakim terminie;
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem w imieniu mieszkanki nieopodal OSP w Lewinie Brzeskim czy
syreny muszą być tak często włączane i czy muszą być o takim głośnym natężeniu.
Radna Anna Zacharewicz- utwardzenie alejki na cmentarzu w Lewinie Brzeskim
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że:
I. Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 3.291.927,92 zł następuje w
związku z:
- zmniejszeniem dotacji w zakresie środków europejskich na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,1.Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski’’
(465.610,38 zł – zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020),
- zmniejszeniem dotacji w zakresie środków europejskich na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski”
(676.612,86 zł – realizację zadania podzielono na lata 2019 i 2020),
- zmniejszeniem dotacji w zakresie środków europejskich na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Budowa ścieżek
pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski’’ (2.149.704,68 zł – realizację zadania podzielono na lata 2019- 2020).
II. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 164.493,77 zł następuje w związku z:
- wprowadzeniem dotacji w zakresie środków europejskich do zadania inwestycyjnego
pn.,, Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy
Lewin Brzeski” (23.977,97 zł),
- wprowadzeniem dotacji w zakresie środków europejskich do zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ścieżek
pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski’’(140.515,20 zł).
III. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 4.484.409,58 zł następuje w związku z:
- zadaniem inwestycyjnym pn.,, Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski’’ (743.797,33 zł – zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020),
- zadaniem inwestycyjnym pn.,, Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” (1.212.654,92 – realizacja zadania w latach lata 2019 i 2020),
- zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin
Brzeski’’ (2.527.957,33).
IV. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.356.974,83 zł następuje w związku z wprowadzeniem
zadań po korekcie związanej z terminem realizacji
w tym:
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- zadania inwestycyjnego pn. ,,Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” (43.050 zł)
- zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin
Brzeski’’(165.312 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych
w tym:
- ,,Przebudowa drogi gminnej , dz. nr 1250/9 w Lewinie Brzeskim’’ (165.000 zł),
- ,,Budowa budynku socjalnego dla LZS w m. Skorogoszcz’’ (500.000 zł ),
- ,,Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski’’ (dotacja dla Powiatu100.000 zł),
- wniesienia Aportu dla Spółki ZMK w Lewinie Brzeskim (150.000 zł),
- ,, Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kantorowice” (35.000 zł),
- ,,Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice” (dokumentacja30.000 zł),
- ,,Przebudowa siedzisk na Stadionie w Lewinie Brzeskim’’ (9.999,70 zł),
- ,,Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Łosiów’’ (158.613,13 zł).
W celu uniknięcia błędu należy zaznaczyć, że zmniejszenia dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w
zakresie środków europejskich w zadaniach wymienionych w pkt I. i pkt III. dokonuje się w pierwszej kolejności w całości ponieważ zostały one wprowadzone załącznikiem. Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2019 r. (uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia
2018r.) a następnie w pkt III i w pkt IV wprowadza się tylko tą część, która będzie przedmiotem zaliczki i
wydatków w roku 2019).
V. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 51.497 zł dotyczy zmniejszeń w tym:
- w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - zmniejszono zatrudnienie
do ½ etatu (35.784 zł),
-w planie dotacji dla Województwa Opolskiego w zakresie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli (15.713 zł) z przeznaczeniem na:
- wydatki związane ze zwiększeniem środków dla jednostek oświatowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (15.713 zł ),
- wydatki związane z wydatkami w zakresie utrzymania lodowiska (35.784 zł- energia, woda, umowa na obsługę w mc. styczeń, luty i grudzień 2019r).
Zapytania i uwagi:
Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem, dot. pkt IV w uzasadnieniu do projektu uchwały a mianowicie jaka
jest nazwa ulicy, która będzie przebudowywana.
Burmistrz poinformował że jest to droga między ul. Moniuszki a ul. Mickiewicza.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, jaka jest priorytetowość ustalania remontów dróg, ponieważ
wg opinii radnej drogi w Mikolinie oraz przysiółku Piaski są w dużo gorszym stanie technicznym niż wspomniana droga.
Burmistrz poinformował, że osiedle to zamieszkuje kilkaset osób, droga jest utwardzona, ale jest bardzo zniszczona i priorytetem są miejsca, gdzie mieszka najwięcej ludzi. Burmistrz wyjaśnił, że na Piaskach mieszka ich
bardzo mało w związku z czym pierwszej potrzeby jest właśnie ta droga.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą o zrozumienie, ponieważ zaczyna jej brakować argumentów na
zebraniach wiejskich.
Burmistrz poinformował, że na zebraniu w Mikolinie informował mieszkańców, że najprawdopodobniej
droga do Piasek będzie remontowana z płyt betonowych ze Skorogoszczy a reszta drogi będzie robiona w tej
samej technologii bądź też innej.
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy jest znany termin remontu w/w drogi.
Burmistrz poinformował, że termin nie jest jeszcze znany.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zmniejszenia dotacji w zakresie środków europejskich i jaki jest tego powód.
Burmistrz Lewina Brzeskiego udzielił szczegółowych wyjaśnień oraz wytłumaczył jaka jest przyczyna
zmniejszeń dotacji z UE.
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem dot. przebudowy chodników w drogach powiatowych na
terenie Gminy Lewin Brzeski, czy chodzi o chodnik w Przeczy.
Burmistrz poinformował, że połowa z tej dotacji będzie przeznaczona na chodnik w Przeczy a połowa na
uszkodzony most.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty dotacji w wysokości 140.515,20 na budowę
ścieżek pieszo rowerowych z Popielowa do Lewina Brzeskiego, co będzie zrobione za w/w środki.
Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności musi być zrobiona dokumentacja.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przebudowy siedzisk na Stadionie w Lewinie Brzeskim, a mianowicie czy obiekt ten po przebudowie będzie wymagał dalszych inwestycji.
Burmistrz poinformował, że trudno przewidzieć co będzie wymagało remontu w przyszłych latach, ale priorytetem jest aby boisko było dostosowane do wymogów.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że świetlice wiejskie również wymagają środków zewnętrznych nie
tylko z funduszów sołeckich.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy oświetlenia w miejscowości Kantorowice, ponieważ wzbudza to duże kontrowersje wśród mieszkańców dlaczego akurat w tej
miejscowości.
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących tego tematu.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IV/36/2019 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
U w a g a: liczba radnych wynosi 12 osób obrady opuścił Przemysław Ślęzak
ppkt 2
uchwała w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując że:
W załączniku nr 1 wprowadza się dane zgodnie ze zmianami określonymi w projekcie uchwały budżetowej.
W załączniku nr 2 wprowadza się dane zgodnie ze zmianami określonymi w projekcie uchwały budżetowej.
Jednocześnie do niniejszego załącznika przedsięwzięć wprowadza się planowany wydatek w formie leasingu
(zakup auta służbowego Skoda Superb 2,0 TDI Style DSG7 na okres 4 lat - 47 rat po 1.802,71zł ).
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IV/ 37 /2019 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
ppkt 3
uchwała w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości
wchodzącej w zasób Gminy Lewin Brzeski.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że:
Pani Barbara Janek prowadząca działalność gospodarczą pn. Reh-art. Barbara Janek prowadzi Żłobek i Klub
Dziecięcy „Mały Staś”, realizując tym samym zadania należące do sfery zadań własnych gminy wynikających
z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.
Pani Barbara Janek zwróciła się do Burmistrza Lewina Brzeskiego z prośbą o pomoc w obniżeniu kosztów utrzymania lokali wynajętych od Gminy Lewin Brzeski, usytuowanych w budynku komunalnym w Lewinie
Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52 pod prowadzoną działalność.
Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś” jest placówką na terenie Gminy Lewin Brzeski, która świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci, a w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających
opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Opieka w placówce
cieszy się dużym zainteresowaniem.
Gmina Lewin Brzeski w celu obniżenia kosztów utrzymania wynajętych lokali może użyczyć przedmiotowe lokale uwzględniając ustawę z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U.
z 2017r., poz. 1834 z późń. zm.)
W ramach umowy Partner Prywatny będzie świadczył usługi wynikające ze zleconych zadań własnych
gminy funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, a w szczególności dzieci
do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski, poprzez prowadzenie klubu dziecięcego, pokrywanie wydatków związanych z prowadzeniem klubu
dziecięcego ze środków własnych i wpłat rodziców; dostosowanie i spełnianie w okresie trwania umowy warunków lokalowych i sanitarnych uregulowanych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych; zapewnienie podopiecznym możliwości higienicznego spożywania posiłków; zapewnienie miejsca na
odpoczynek; zatrudnianie personelu odpowiadającego przepisom prawa. Ponadto Partner Prywatny będzie
świadczył nieodpłatne w ramach niniejszej umowy w zamian za użyczenie lokalu usługi w zakresie oceny
dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Lewin Brzeski w kierunku wad postawy oraz diagnostyki niemowląt do
6 m-ca życia w kierunku zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
Partner Prywatny w zamian za użyczenie lokali użytkowych zwolni gminę z obowiązku określonego
art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat trzech t.j dotacji celowej z budżetu
gminy, ze skutkiem wyrażonym w art. 508 kc (art. 60, 1. „Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na każde dziecko
objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu
gminy.2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada
gminy w drodze uchwały.”)
Wobec powyższego w celu zawarcia przez Gminę Lewin Brzeski ze wskazanym partnerem prywatnym
odpowiedniej umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym przedkładam projekt stosownej uchwały.
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr IV/38/2019 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Laszuk przedstawił pismo z dnia 10 stycznia 2019r. o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego za 2018 rok w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski- szkołach i przedszkolach.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Lewina Brzeskiego odniósł się do krążących wśród mieszkańców plotek na temat wygórowanych
wartości telefonów komórkowych oraz zwrócił się z prośbą o informację kto mógłby rozpowiadać takie
plotki celem podania takiej osoby do sądu za pomówienia oraz mówienie nieprawdy.
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę, że nie dostała odpowiedzi z Domu Kultury na interpelację zgłaszanej na sesji ubiegłej.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy na okres ferii Dom Kultury planuje organizować dodatkowe zajęcia dla dzieci.
Radny Roman Pudło zwrócił się z prośbą o jak najszybszą interwencję w sprawie przywrócenia tablicy pod
arkadami.
Do pkt 7
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski oraz interpelacje dotyczące zakresu zadań gminy zostaną
rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Burmistrz odniósł się do zapytania radnego Łukasza Bacajewskiego dotyczącego zakupu samochodu służbowego wyjaśniając, że samochód był wzięty w leasing do lutego 2019r. i jest opcja jego wykupienia bądź oddania. Burmistrz poinformował, że najlepszym rozwiązaniem będzie jego oddanie i wzięcie w leasing nowego samochodu. Poinformował również, że obecny samochód ma przejechanych ok 120 tys. km i skończyła się już na niego gwarancja, a także samochód w tym czasie nie ulegał awariom. Wyjaśnił, że w przyszłości nie ma gwarancji, że samochód tym awariom nie będzie ulegał i dobrze by było nie tracić czasu jeżdżąc po warsztatach. Burmistrz poinformował jakie są koszty leasingu i co wchodzi w skład kosztów samochodu.
Burmistrz odniósł się również do zapytania radnej Pauliny Kamińskiej odnośnie Szkoły Podstawowej w Łosiowie czy planowana jest przebudowa na rok 2019 i w jakim terminie, poinformował, że jeżeli będzie potrzeba dołożenia środków finansowych do centrum przesiadkowego to z którychś zadań niestety będzie
trzeba zrezygnować w związku z czym nie wyklucza, że będą one musiały być zabrane w/w inwestycji w
szkole. Burmistrz poinformował także, że na wszelkie informacje dotyczące szkoły odpowiada Dyrektor.
Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski udzielił informacji na temat oferty zajęć dla dzieci w czasie ferii
oraz poinformował jakie są to zajęcia i które instytucje je organizują.

7
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na fakt, że w dalszym ciągu nie ma animatora kultury w małych miejscowościach.
Burmistrz zgodził się z radną lecz poinformował, że musiały by być na tego rodzaju rzeczy środki
zewnętrzne oraz poinformował, że głównymi osobami które są zobowiązane do organizacji czasu pracy dla
dzieci są ich rodzice a gmina jest tylko wspomagająca w organizacji czasu dla dzieci i oferta gminy w tej
kwestii jest nie mała .
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działania lodowiska a mianowicie czy obuwie służące do jeżdżenia na łyżwach jest dezynfekowane.
Burmistrz poinformował, że obuwie jest odgrzybiane i dezynfekowane.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem o potencjalny termin ustawienia tablicy.
Burmistrz poinformował, że wg jego opinii na przełomie stycznia i lutego , oraz Gmina jest na etapie szukania odpowiedniej tablicy.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Robert Laszuk o godz. 920 zamknął
obrady IV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska

Sekretarz obrad
/-/ Ilona Gwizdak

Protokół zatwierdzono na VII sesji dnia 26.03.2019r.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Robert Laszuk

