PROTOKÓŁ NR XXVIII/2020
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 18 grudnia 2020 r. w saIi Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14
Rozpoczęto sesję (14:02)
Otwierając obrady XXVIII 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,
 Radnych;
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie listy
obecności w sesji uczestniczyło 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalając na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Stwierdzenie quorum (14:03)
Nieobecni na sesji – Jacek Kieroński, Ilona Gwizdak, Piotr Czepułkowski, Roman Pudło
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2, do protokołu.
Z uwagi na nieobecność sekretarza obrad radnej Ilony Gwizdak, na sekretarza obrad poprzez aklamację, wybrano radną Paulinę Kamińską, która wyraziła zgodę.
Do pkt 3 (14:05)
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek z dnia 17 grudnia 2020r. o wprowadzenie do porządku dodatkowych projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020rok;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. (14:06)
Rada Miejska w obecności 11 radnych – 11 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością głosów) zgłoszony wniosek.
(14:07) Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że w związku z szybko rosnącą liczbą zachorowań na Covid 19, w trosce o bezpieczeństwo zgromadzonych na obradach sesji, proponuje skrócić obrady sesji
poprzez zgłoszenie ustnego wniosku o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji, a mianowicie wykreślenie
następujących punktów:
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.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
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(14:08) Rada Miejska w obecności 11 radnych - bezwzględną większością głosów jednogłośnie 11 głs.
„za” przyjęła wniosek.
Wobec powyższego sesja realizowana będzie wg poniższego porządku obrad:
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętymi wnioskami przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 listopada
2020r. do dnia 08 grudnia 2020r.
5. Podjęcie uchwał :
1) uchwalenia budżetu gminy na 2021r. :
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza,
b)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)
odczytanie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
d)
odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego,
e)
dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu,
f)
głosowanie projektu uchwały budżetowej,
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
5) w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia Klub Seniora+ w miejscowości Łosiów i połączenia go
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – funkcjonowanie w Lewinie Brzeskim Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału
Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie
Brzeskim;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – dofinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego
w Brzegu;
9) w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 rok;
10) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2021 rok;
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4 (14:08)
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 listopada 2020 r.
do dnia 3 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza, aby udzielił więcej informacji nt. konferencji pod tyt.
„Stop Powodzi”, w której uczestniczył.
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Burmistrz poinformował, że konferencja była bardzo ogólna.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem o spotkanie Burmistrza z Prezesem Mery S.A w Lewinie Brzeskim
w sprawie sprzedaży alkoholu na stacji paliw przy ul. Sikorskiego.
Burmistrz poinformował, że spotkanie odbyło się ze względu na interwencję mieszkańców i radnych w sprawie
odbywających się imprez pod wpływem alkoholu obok stacji benzynowej. Pan Prezes zaoferował szeroko pojętą
pomoc a mianowicie przestrzeganie przepisów prawa, nie sprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym oraz w
razie potrzeby została podpisana umowa z firmą, która będzie przyjeżdżała po zawiadomieniu przez obsługę stacji benzynowej w razie kłopotów z takimi osobami.
Pismo z Mery S.A z dnia 23.11.2020r.stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem o spotkanie Burmistrza z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łosiowie, o jakie osiedle
dokładnie chodzi.
Burmistrz poinformował, że chodzi o osiedle Jana Barona. W przyszłości trzeba będzie wymieniać przyłącza, a
być może wyremontować całą sieć kanalizacyjną.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie sprawozdania.
( 14:16) Rada Miejska w obecności 11

radnych – jednogłośnie
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głs. „za” przyjęła sprawozdanie.

Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik Nr 6 do protokołu.
Do pkt 5 (14:17)
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2021r.
lit. a
Rozpoczynając procedurę uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy są autopoprawki do projektu budżetu.
Projekt uchwały w stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zgłoszona została przez Burmistrza autopoprawka do
przedłożonego projektu budżetu gminy na 2021 rok dotyczy otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( nabór Nr 1/2020 RFIL z 24.08.2020r – wpływ na rachunek bankowy w dniu 11.12.2020r. w wysokości 1.202.169,33 zł) oraz otrzymaniem pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w wysokości 1.666.130 zł na zadanie inwestycyjne pn. ,, Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski’’ ( wartość zadania 3.205.595,33 zł podzielone na lata 2021 – 2.868.299,33 zł 2022 – 337.296 zł ) proszę Radę
Miejską o wyrażenie zgody na wprowadzenie w/w zadania inwestycyjnego wraz ze źródłami finansowania
w tym:
I. Zwiększenie planowanych przychodów ( załącznik Nr 4 do projektu)
w tym:
§ 903 - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
§ 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

2.868.299, 33 zł
1.666.130 zł

1.202.169,33 zł
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wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
II. Zwiększenie planowanych wydatków ( załącznik Nr 2 do projektu) 2.868.299,33 zł
w tym:
- wydatki majątkowe:
Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.868.299,33 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
2.868.299,33 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.868.299,33 zł
Wobec powyższej zmiany załącznika Nr 2 ( planowane wydatki budżetowe - wydatki majątkowe)
do załącznika Nr 7 ( wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok) wprowadza się w
Dz. 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zadanie inwestycyjne pn.,, Odnowa świetlic wiejskich na
terenie Gminy Lewin Brzeski ‘’na kwotę 2.868.299,33 zł
Ponadto w związku z zauważonym błędem pisarskim w treści zapisu § 5 projektu uchwały
w pkt.1 rezerwa ogólna zamiast kwoty 500.000 zł winna być wpisana kwota w wysokości 300.000 zł.
Autopoprawka stanowi załączniki Nr 8 do protokołu.
Projekt uchwały po autopoprawce stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie autopoprawki Burmistrza
Lewina Brzeskiego.
(14:23) Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła autopoprawkę Burmistrza
Lewina Brzeskiego do projektu budżetu na 2021r.
lit. b
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej do projektu budżetu na 2021 rok.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu Nr 519/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Lewin Brzeski na 2021r., który został zaopiniowany pozytywnie.
Uchwały RIO stanowią załącznik Nr 10 i 11 do protokołu.
lit. c
Przewodniczący Waldemar Włodek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
o przedstawienie stanowiska do projektu budżetu gminy na 2021r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Radny Robert Laszuk odczytał stanowisko Komisji do projektu
budżetu na 2021 rok wypracowane na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r. następującej treści: „Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim po szczegółowym przeanalizowaniu planowanych dochodów i wydatków i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Burmistrza Lewina Brzeskiego i Skarbnika Gminy, (w
obecności 7 radnych – jednogłośnie 7 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2021 rok.
Komisja odstąpiła od przedstawienia własnych wniosków i propozycji do projektu budżetu na 2021 rok, ponieważ zaproponowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego projekt wydatków w stosunku do zakładanych dochodów zawiera, maksymalnie możliwą ilość zadań przyjętych do realizacji przez gminę w przyszłym roku budżetowym i są to zadania, które w dobrze pojętym interesie gminy winne być realizowane.
Komisja zwraca uwagę i wyraża głęboki niepokój faktem, że poziom rzeczywistych wydatków w oświacie
( subwencja oświatowa nie zabezpiecza w całości środków finansowych potrzebnych nawet na płace a to jest
Konstytucyjne zadanie państwa), upowszechnianie sportu masowego, infrastruktury drogowej i wielu innych
aspektach funkcjonowania, z roku na rok jest dużo wyższy od możliwości finansowych gminy. Coraz bardziej odczuwalny jest fakt przerzucania przez organy Państwa finansowania zadań publicznych na gminę.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Leszek Fornal odczytał treść stanowiska Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska : „Po zapoznaniu się i dokonanej analizie planowanych dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2021 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie (jednogłośnie 6 głs. „za”) projekt budżetu gminy
na 2021 rok .
Stanowiska Komisji stanowią załącznik Nr 12 i 13 do protokołu.
lit. d
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poprosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska do stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Burmistrz poinformował, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 2 grudnia 2020r. przychyla się do uwag Komisji Rozwoju Gospodarczego tak, aby pozyskane
środki finansowe w roku budżetowym 2021 w pierwszej kolejności przeznaczyć na uzupełnienie środków na w/w
uwagi.
lit. e
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk poinformował, że dodatkowe środki, które się pojawiły są wyłączną zasługą Pana Burmistrza, ponieważ tak duże samorządy jak Brzeg, Opole, i wiele innych gmin w woj. Opolskim nie dostały dodatkowych środków.
Radna Anna Zacharewicz podziękowała Panu Burmistrzowi za trud, który włożył w zdobycie środków na remonty świetlic wiejskich.
lit. f
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przedstawiony projekt budżetu na 2021 rok.
(14:31) Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za”, podjęła uchwałę Nr
XXVIII/222/2020 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
ppkt 2 (14:40)
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 521/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Brzeski, która została zaopiniowana pozytywnie.
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęte posiedzeniu w dniu
02 grudnia 2020r. – Komisje zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
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Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 19 do

protokołu.

Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza czy na 2022r. jest przewidziana do oddania konkretna świetlica.
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie imienne przyjęcie autopoprawki Burmistrza
Lewina Brzeskiego.
(14:44) Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła autopoprawkę Burmistrza
Lewina Brzeskiego do wieloletniej prognozie finansowej.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
(14:50) Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła uchwałę Nr
XXVIII/223/2020 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Burmistrz Artur Kotara podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok wraz z wieloletnią prognoza finansową. Poinformował, że budżet jest dostosowany do optymalnej sytuacji jaka jest w gminie
oraz poinformował o planach jakie będą realizowane. Poinformował również, że budżet pod względem inwestycyjnym jest największy w historii gminny, gdyż wynosi ponad 13 mln zł. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie budżetu i życzył dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym roku.
ppkt 3 (14:53)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2021 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu oraz pomocy rodzinom dotkniętym
skutkami nadużywania alkoholu. Działania te gmina podejmuje w oparciu o roczny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem programu należy dokonać diagnozy skali i skutków
nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczone są środki, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii COVID-19,co skutkowało wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z koniecznością realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami, zmianie uległo funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, w tym
miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin. W związku z tym, jak wynika z rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaleca się prowadzenie edukacji publicznej w zakresie wpływu stanu
epidemii na problemy alkoholowe, szczególnie w zakresie ochrony dzieci i dorosłych przed przemocą w rodzinie
.Nie można zapomnieć również o wpływie izolacji na powstawanie i eskalację problemów alkoholowych wśród
wszystkich osób pozostających we wspólnym pożyciu. Bardzo istotnym elementem edukacji publicznej jest informowanie obywateli o formach pomocy w tym szczególnym okresie oraz poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalno-prawnego i narkomani. W związku z powyższym w celu szerszej dostępności w zakresie pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi zasadne jest korzystanie z Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu i nawiązanie porozumienia międzygminnego w roku 2021.
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Diagnoza oraz treści zawarte w programie na rok 2021 opracowane zostały na podstawie informacji ze
szkół z terenu gminy Lewin Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Domu Dziecka w Skorogoszczy, Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz Poradni Odwykowej
w Brzegu.
W programie uwzględniono następujące zadania:
- prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych,
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyki uzależnień,
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
- finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu
narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować w ramach uchwalonego przez
radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że program przeciwdziałania narkomanii ma być finansowany ze środków, które
gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania
związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są spojne.
Od roku 2016 do obydwu wyżej cytowanych ustaw wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu zadań w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną skierowaną do dzieci, młodzieży,
rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia kadr i programy profilaktyczne zalecane
w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/224/2020

ppkt 4 (14:56)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu
narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować w ramach uchwalonego
przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program przeciwdziałania narkomanii ma być finansowany ze środków,
które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter
jak działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w
tych dwóch programach są spójne, tj:
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim,
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień,
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne projekt
uchwały.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/225/2020

ppkt 5 (14:59)
w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia Klub Seniora+ w miejscowości Łosiów i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Działania zmierzające w kierunku utworzenia Klubu Seniora” w gminie Lewinie Brzeskim zostały wpisane w politykę Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Brzeski na lata 2020-2030.
Celem podjętej uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na
rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej m. in. usługi w zakresie aktywności
ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Celem placówki jest tworzenie warunków i możliwości dla aktywnego starzenia się seniorów
w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet
przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.
Utworzenie kolejnego Klubu „Senior+” w gminie Lewin Brzeski jest uzasadnione względami społecznymi oraz
artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu gminy. Placówka mieścić się będzie w Domu Kultury w Łosiowie,
w urządzonym i wyposażonym pomieszczeniu budynku przy ul. Głównej 116, dla 20 osób w wieku powyżej
60 roku życia już / nieaktywnych zawodowo.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/226/2020 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
ppkt 6 (15:01)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania
– funkcjonowanie w Lewinie Brzeskim Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – funkcjonowanie w Lewinie Brzeskim Oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Brzegu rok budżetowy 2021.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/227/2020
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ppkt 7 (15:03)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zwiększenie dotacji o kwotę 0,01 zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Brzeskiego wynika ze zmiany kwoty odpisu
na ZFŚS.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/228/2020

ppkt 8 (15:04)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania
– dofinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – dofinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu na kolejny
rok budżetowy 2021.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/229/2020

ppkt 9 (15:06)
w sprawie rocznego planu kontroli na 2021 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/230/2020

ppkt 10 (15:09)
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2021 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
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Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/231/2020

ppkt 11 (15:10)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 280.085,53 następuje w związku z:
- w związku ze zwrotami z lat ubiegłych (zwroty za media- 3.000 zł)
- otrzymaniem środków z tyt. zwrotu kosztów postepowania - ul. Kolejowa w Lewinie Brzeskim
( 16.079 zł ),
- otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – ławki Skorogoszcz (1.896 zł),
- otrzymaniem odszkodowania - kąpielisko w Lewinie Brzeskim (21.641,42 zł),
- zwiększeniem planu dochodów z tyt. sprzedaży mienia (237.469,11 zł).
II. Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 137.398,85 zł następuje w związku z podpisaniem
Aneksu z Zarządem Województwa Opolskiego do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski.”
III. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 163.398,85 zł następuje w związku z:
- zmniejszeniem wydatków Świetlicy Terapeutycznej realizowanych w ramach Dz. 855 Rodzina (26.000 zł),
- zmniejszeniem wydatków pochodzących z dofinansowania środków europejskich na zadaniu inwestycyjnym
pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin
Brzeski” (137.398,85 zł).
IV. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 306.085,53 zł dotyczy :
- zwiększenia środków przeznaczonych na prace melioracyjne w m. Przecza – (4.700 zł),
- zwiększenia środków związanych z remontem bieżącym drogi ul. Wyspiańskiego w Lewinie Brzeskim
(10.000 zł), oraz czyszczeniem rowów przy drogach gminnych (4.500 zł),
- zwiększenia środków na realizację zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem mieniem komunalnym (35.000 zł ) oraz zwiększeniem środków na remonty (3.900 zł - ul. Zamkowa 4/8 Skorogoszcz),
- zabezpieczeniem środków na wykonanie aktualizacji – zmiany granic Aglomeracji Brzeg (Łosiów i Strzelniki 1.200 zł),
- zwiększenia środków związanych z dotację dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na utrzymanie Wydz. zamiejscowego ds. drogownictwa (0,01 zł),
- zabezpieczenia środków związanych z na zastępstwem procesowym – ul. Kolejowa w Lewinie Brzeskim
(13.284 zł),
- zabezpieczeniem środków związanych z promocją (7.000 zł),
-zwrotem środków związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Lewin Brzeski do przedszkolu w m. Wrocław, Niemodlin, Olszanka, Opole (23.000 zł),
- zabezpieczeniem środków związanych z bezdomnością zwierząt (8.000 zł),
- zabezpieczenie środków na remont łazienek w Urzędzie Miejskim (ul. Rynek 26 - 1.000 zł)
-zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym
pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin
Brzeski” (194.501,52 zł).
V. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 50.000 zł następuje w związku z:
- przeniesiem środków zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Ratusza i wymiana źródeł ciepła z przeznaczeniem na remont łazienek w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 26 (24.000 zł),
-zmniejszeniem wydatków realizowanych w ramach zwalczania narkomanii i profilaktyki alkoholowej przez
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Świetlicy Terapeutycznej (26.000 zł).
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Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem o zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 137.398,85
zł, które następuje w związku z podpisaniem aneksu z Zarządem Województwa. Pani Skarbnik wyraziła się, że
jest to kwota, którą należy zapłacić za Marszałka, radny poprosił o wyjaśnienie.
Wyjaśnienia udzieliła Pani Skarbnik Urszula Smolińska oraz Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy w planach jest również remont łazienki
górnej.
Burmistrz poinformował, że łazienka górna jest już wyremontowana.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem o remont mieszkania komunalnego na ul. Zamkowej w Skorogoszczy, o jakie dokładnie chodzi mieszkanie.
Burmistrz poinformował, że chodziło na ul. Zamkowej o wymianę pieca, ponieważ piec nie nadaje się do użytkowania, ale nie w pustostanie tylko w lokalu zamieszkałym.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/232/2020 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
ppkt 12(15:25)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Dokonano analizy wydatkowania środków na realizację poszczególnych zadań oraz wpływu środków z tytułu
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Proponowane zmiany dostosowują kwoty na
poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku. Ogółem dokonano zwiększenia planu
wydatków o kwotę 7.828.60 zł, które to środki przeznaczono na wydatki Świetlicy Terapeutycznej, co pozwoli
uwolnić kwotę 7.828.60 zł ze środków poza alkoholowych przeznaczonych na świetlicę.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie imienne.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

głs. „za” podjęła uchwałę Nr XXVIII/233/2020

Do pkt 6
Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. (15:27)
Radny Stanisław Piszczek wnosi o:
- wzmocnienie rowu biegnącego wzdłuż bloków w Przeczy z powodu zapychania przepustów i zmniejszenia drożności rowu,
- wzmocnienia boków i dna rowu w Przeczy wzdłuż chodnika i drogi powiatowej, kierunek od stacji PKP,
- postawienia słupka obok progu zwalniającego w Przeczy obok Przedszkola,
- postawienie barierek ochronnych w Przeczy przy dwóch wjazdach na osiedle w Przeczy.
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Radny Dariusz Zięba wnosi o:
- oczyszczenia nawierzchni drogi gminnej w Skorogoszczy, ul. Brzozowa,
-informację nt. planów wobec pustostanu po Bibliotece Publicznej w Skorogoszczy .
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy w Gminie Lewin Brzeski będzie wyznaczony punkt szczepień.
Burmistrz poinformował, że jeszcze nie ma wyznaczonych takich punktów a do pozostałych wniosków oraz interpelacji dotyczących zakresu zadań gminy, poinformował, że zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym:
1) Pismo z dnia 1 grudnia 2020r. przesłane przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w sprawie apelu Rady
Przedsiębiorczości przeciwko rządowym planom zablokowaniu budżetu Unii Europejskiej na lata 20212027.- do wiadomości Rady Miejskiej;
2) Pismo z dnia 30 listopada 2020r. (data wpł. do Urzędu 01.12.2020r.) od Prezydenta Sopotu oraz Wójta
Gminy Korycin członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski” w którym informują, że:
- Stowarzyszenie oczekuje od Pana Premiera RP skierowania do Sejmu inicjatywy ustawodawczej złożonej
przez stowarzyszenie, która zakłada zwiększenie udziału gmin w podatku PIT z 38,16% do 48,16%,
- stowarzyszenie inicjuje ogólnopolski samorządowy protest przeciwko zapowiedzi polskiego veta dla
unijnego budżetu na lata 2021-2027, polegający na wygaszeniu na 1h oświetlenia w wybranych miejscach
wsi, miasteczek i miast w dniu 1 grudnia 2020 r.,
- proszą o podejmowanie stanowisk i apeli w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027;- do wiadomości Rady Miejskiej
3) Pismo z dnia 07.12.2020 ( data wpł. do Urzędu dnia 07.12.2020r.) od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Opolu w sprawie objęcia nadzorem miejsc gospodarowania odpadami w celu ograniczenia
zjawiska porzucania odpadów oraz występowania pożarów.- do wiadomości Rady Miejskiej
Pismo stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.
4) Pismo oznaczone jako „petycja” z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie pilnego przyjęcia uchwały. Przewodniczący Rady odczytał pismo oraz przygotowaną odpowiedź.
Burmistrz oraz Przewodniczący Rady w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym
Rokiem złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym na sesji i mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski.
Do pkt 7 (15:43)
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 16:03 zamknął obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
/-/ Ilona Gwizdak

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

