PROTOKÓŁ NR XLIX/2022
z XLIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 26 kwietnia 2022 r. w saIi
Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14.
Otwierając o godzinie 14:01 obrady XLIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Miejskiej Waldemar Włodek 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,
• 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 (14:03)
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że
sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz
statutem gminy.
Stwierdzenie quorum (14:03)
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 12 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek z uwagi na nieobecność Radnej Ilony
Gwizdak pełniącej funkcję Sekretarza Obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do pełnienia
funkcji Sekretarza Obrad na XLIX sesji Rady Miejskiej.
Swoją kandydaturę zgłosiła Radna Paulina Kamińska, którą jednogłośnie Radni wybrali na
Sekretarza Obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 3 (14:06)
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił przedłożony przez Burmistrza Lewina
Brzeskiego wniosek do porządku obrad sesji (14:06) :
• wniosek Burmistrza z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowych projektów uchwał.
Uchwały, które zostały wprowadzone wnioskiem z dnia 25.04.2022 r.
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
3) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
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4) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji
Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 19, Lewin Brzeski);
5) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji
Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 20, Lewin Brzeski);
6) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji
Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 21, Lewin Brzeski);
7) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji
Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych ( ul. Rynek 25-26, Lewin Brzeski);
8) w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Lewin Brzeski.
Wniosek Burmistrza z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowych projektów uchwał stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25.04.2022 r. w sprawie
wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał (14:08).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” przyjęła wniosek o wprowadzenie
zmian do porządku obrad XLIV 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:
1) z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 11 marca 2022r. do
dnia 7 kwietnia 2022r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2021 r. z wykorzystaniem środków publicznych.
9. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy
Lewin Brzeski za 2021r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski za rok 2021;
2) wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2022;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
4) nadania nazwy ulicy „Chorzelin” w Lewinie Brzeskim;
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11.
12.
13.
14.

5) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lewin Brzeski na lata
2022-2025”;
6) zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27
marca 2014 roku, w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta
Rodziny i Seniora;
7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
9) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
10) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 19, Lewin
Brzeski);
11) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 20, Lewin
Brzeski);
12) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 21, Lewin
Brzeski);
13) w sprawie udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytków znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych ( ul. Rynek 25-26,
Lewin Brzeski);
14) w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Lewin Brzeski.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4 (14:08)
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radny Zbigniew Gąsiorowski zgłosił dwie interpelacje w sprawie luster. Pierwsza interpelacja
dotyczy naprawy lustra zlokalizowanego na rogu ulicy Kilińskiego oraz ul. Moniuszki. Druga
interpelacja dotyczy umycia lustra zlokalizowanego na rogu ulicy Kilińskiego z ul. Aleja Wojska
Polskiego.
Radny Leszek Fornal zwrócił się z prośbą w sprawie remontu drogi gminnej nieutwardzonej
z Kantorowic do Nowej Wsi Małej (jest to drugi wyjazd z dolnej części Kantorowic) oraz
poprosił, aby zwrócić się do Marszałka Województwa Opolskiego i skorzystać z Funduszu
Remontu Dróg Transportu Rolnego. Jak uzasadnił Radny Fornal jest to bardzo ważna droga
zarówno dla rolników, jak i mieszkańców Kantorowic i Nowej Wsi Małej.
Ponadto Radny Fornal poprosił o naprawę bieżącą dróg gminnych utwardzonych, załatanie
dziur w asfalcie drogi gminnej w Kantorowicach.
Radny Robert Laszuk na wniosek wędkarzy zwrócił się z prośbą o podjęcia działań w celu
uporządkowania drogi , wyrównania drogi biegnącej wzdłuż wałów do okolicy tzw. „Łysej
Góry”. W wyniku prowadzonej inwestycji – przebudowy mostu na rzece Nysie Kłodzkiej zostały
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nawiezione duże ilości gruzu oraz śmieci i ta droga została podobno mocno zniszczona, była to
inwestycja Powiatu przy współudziale naszych środków, więc grupa wędkarzy poprosiła
o uporządkowanie terenu z pozostałości tj. gruzu, nadmiaru ziemi oraz innego typu śmieci,
które zostały nawiezione podczas realizowanej inwestycji „Przebudowa mostu nad kanałem
ulgi rzeki Nysy Kłodzkiej” oraz naprawienie i przywrócenie drogi dojazdowej do stanu
pierwotnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki
nr 73 i 73A przy naszym Centrum Przesiadkowym, zwrócił się z prośbą o rozważenie
możliwości zmiany organizacji ruchu kołowego dla tych mieszkańców, aby mogli dojeżdżać do
posesji od strony ul. Mickiewicza.
Obecnie kilkunastometrowy odcinek drogi od budynku 73 jest jednokierunkowy i prowadzi
tylko w kierunku ulicy Mickiewicza obok byłej gazowni, zaś dojazd możliwy jest tylko przez plac
kolejowy przy stacji PKP.
Więcej interpelacji i wniosków nie zgłoszono.
Do pkt 5 (14:12)
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przewodniczący organów jednostek pomocniczych – Przewodniczący Rady Samorządu
Mieszkańców Lewina Brzeskiego Andrzej Grabny nie zgłosił żadnych wniosków na XLIX sesji
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 6 (14:13)
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek przypomniał o obowiązku składania przez
Radnych oświadczeń majątkowych za 2021 rok do końca kwietnia 2022 r.
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował o spotkaniach
w jakich miał przyjemność uczestniczyć:
- w dniu 6 marca br. na zaproszenie sołectwa z Różyny wziął udział w zorganizowanym Dniu
Kobiet,
- w dniu 11 marca br. spotkanie z okazji Dnia Sołtysa,
- w dniu 15 marca br. w Opolu wraz z Burmistrzem oraz Przewodniczącymi Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego wziął udział w wręczeniu Laurów
Kompetencji,
- w dniu 22 kwietnia br. wraz z Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicją Cieślik wziął udział w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
Bożeną Łucyszyn, w związku z potrzebą rozwinięcia współpracy w zakresie pomocy dla ofiar
przemocy i innych działań.
- również w dniu 22 kwietnia br. z Radnymi na zaproszenie Burmistrza, Dyrektora Miejsko –
Gminnego Domu Kultury oraz Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie
Brzeskim wziął udział w uroczystym otwarciu placówki Domu Kultury i Biblioteki w Łosiowie.
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Do pkt 7 (14:15)
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego – Radni Powiatu nie uczestniczyli
w obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 8 (14:16)
Przyjęcie sprawozdania:
ppkt 1) z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 11 marca 2022r. do dnia
7 kwietnia 2022r.; (14:16);
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 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 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
(14: 16).
Rada Miejska w obecności 12
radnych – jednogłośnie
12
głs. „za” przyjęła
sprawozdanie.
Wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt 2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021
r. z wykorzystaniem środków publicznych; (14:17)
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 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 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
(14: 18).
Rada Miejska w obecności 12
radnych – jednogłośnie
12
głs. „za” przyjęła
sprawozdanie.
Wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.
Do pkt 9 (14:24)
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu
gminy Lewin Brzeski za 2021r (14:18).
Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Lista zaproszonych organizacji pozarządowych stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 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. „Działalności
organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2021r.”,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z informacją nt. „Działalności organizacji
pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2021r.”;
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Do pkt 10 (14:19)
Podjęcie uchwał w sprawie:
ppkt 1) (14:19)
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski za rok 2021.
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej stanowiącej, że gmina przygotowuje
ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej oraz, że co roku do dnia 30 kwietnia organ wykonawczy przedkłada radzie
gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalenia planu finansowego w zakresie pomocy
społecznej na rok następny. W obecnym stanie rzeczy zachodzi potrzeba podjęcia uchwały
zawierającej ocenę i rekomendację organu wykonawczego gminy, co do zadań w sferze
pomocy społecznej w bieżących okresach.
Projekt uchwały w stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
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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 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy Gminy
Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego (14:22).
Rada Miejska w obecności
12
radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła uchwałę
Nr XLIX/ 375 /2022 w powyższej sprawie .
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
ppkt 2 (14:22)
wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2022;
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, zm.
poz. 1641, zm. poz. 2368) Burmistrz najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania
Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska
i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu projekt uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2022. Projekt uchwały przygotowuje Burmistrz
i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce
i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości. Przedłożony projekt uchwały określa „Wykaz
kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski”, obejmujący kąpielisko w granicach Miasta Lewin
Brzeski, na wydzielonym fragmencie wody powierzchniowej zbiornika wodnego przy
ul. Nysańskiej.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie stanowi załącznik Nr 14 do
protokołu.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu stanowi załącznik Nr 15
do protokołu.
Opinia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu stanowi załącznik Nr 16 do
protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
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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 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały poddał pod głosowanie
(14:23).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła uchwałę
Nr XLIX/376/2022 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt 3) (15:23)
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
Przedstawiona uchwała jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami
Powiatu Brzeskiego odnośnie udzielenia pomocy Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania
dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1184 O w m. Stroszowice obejmującą wykonanie
przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą. Pomoc finansowa Gminy Lewin Brzeski
będzie wynosiła 21,58% kosztów robót budowlanych tj. 40.995,37zł brutto. Wartość całkowita
zadania tj. wykonania dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych została oszacowana
przez Powiat Brzeski na kwotę 189.935,55 zł brutto. Realizacja zadania przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stroszowice w postaci wykonania
bezpiecznego przejścia dla pieszych w miejscowości.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 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 6 głs. „za”.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(14:25).
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/377/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 4) (14:25)
nadania nazwy ulicy „Chorzelin” w Lewinie Brzeskim;
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zmianie uległy niektóre zasady
nadawania numeracji porządkowej, m. in. nie prowadzi się już numeracji porządkowej dla
części miejscowości. Na terenie Gminy Lewin Brzeski, taka numeracja istnieje w części miasta
Lewin Brzeski, tj. w Chorzelinie.
Mając powyższe na uwadze, zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy „Chorzelin” w Lewinie
Brzeskim na działce nr 21/2, KW OP1B/00022099/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
celem dostosowania numeracji porządkowej do nowych wytycznych.
Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga
uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – zarządcy w/w
nieruchomości z ramienia Skarbu Państwa oraz Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin
Brzeski, przedkładam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Chorzelin” w Lewinie
Brzeskim dla działki nr 21/2, ark. mapy 1, KW OP1B/00022099/2.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 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 6 głs. „za”.
Zapytania i uwagi do projektu uchwały:
Radny Dariusz Zięba wystąpił z zapytaniem w związku z nadaniem nazwy ulicy Chorzelin
i będzie taka pustka pomiędzy ulicą Chorzelin a ulicami w Lewinie Brzeskim, więc pytanie brzmi
czy nie należałoby się pochylić nad tematem nad nadaniem nazwy ulicy wzdłuż tych terenów
inwestycyjnych. Przed wojną ta ulica miała swoją nazwę, ponieważ był tam usytuowany
cmentarz żydowski, była to nazwa ulica Skorogoska. Radny zapytał czy nie należałoby miasta
połączyć z tą ulicą Chorzelin?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że być może należałoby nadać
nazwę, natomiast w chwili obecnej rozpatrywana jest uchwała w sprawie Chorzelina, więc
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może potraktować zapytanie Radnego jako wniosek do rozpatrzenia i tym tematem gmina
zajmie się w innym terminie po sesji.
Więcej zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(14:27).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/378/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 5) (14:27)
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lewin Brzeski na lata
2022-2025”;
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
Przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest Program Ochrony Środowiska dla
gminy Lewin Brzeski na lata 2022-2025.
Sporządzenie niniejszego dokumentu wynika z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony
Środowiska – „Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach
programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1”.
Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową.
Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony
każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska
lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Program ochrony środowiska
wyznacza obszary interwencji, cele i kierunki działań jakie należy podjąć w perspektywie
najbliższych lat aby poprawić stan środowiska przyrodniczego lub utrzymać go na poziomie
zgodnym z przepisami prawa. Dokument przedstawia konkretne zadania inwestycyjne i nie
inwestycyjne, jakie będą zobowiązane podjąć instytucje ochrony środowiska. Program
ochrony środowiska przedstawia również strukturę zarządzania i monitorowania postępu prac
nad realizacją celów, kierunków i zadań w nim określonych. Program ochrony środowiska
odwołuje się do dokumentów szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
które związane są pośrednio lub bezpośrednio z kształtowaniem polityki środowiskowej. Istotą
Programu jest zapewnienie spójności i kontynuacji działań na każdym szczeblu
organizacyjnym, w celu osiągnięcia jednorodnego efektu ekologicznego.
Celem Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na
dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego Gminy Lewin Brzeski, bądź utrzymanie
dobrego poziomu, tam gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzednich
projektów. Zawarte w POŚ rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-informacyjne
przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania
zasobami przyrodniczymi.
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Opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie,
przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania
problemów związanych z ochroną środowiska. Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie
do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój
jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska.
Przedmiotowy projekt dokumentu został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu
oraz zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska projekt pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.
Przy opracowaniu polityki ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski obligatoryjne jest
zapewnienie udziału społecznego na zasadach i w trybie określonym w Ustawie
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tut. organ zapewnił możliwość
udziału społecznego w opracowaniu projektu dokumentu, informował społeczeństwo
o możliwości składania wniosków i uwag na wszystkich etapach przygotowania projektu
dokumentu.
Przyjęcie Programu ochrony środowiska jest formą podejmowania strategicznej decyzji
umożliwiającej realizację kierunków rozwoju tego zakresu działalności w określonej
perspektywie czasowej. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję
rozwoju systemu zarządzania ochroną środowiska, określający opcje i warunki rozwiązań. Jest
on także ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym
do rozwoju systemu w przyszłości. Właściwy system zarządzania ochroną środowiska musi
opierać się na strategicznych wnioskach, które w tym przypadku są przedstawione w postaci
dokumentów programowych.
Ponieważ zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska „Program” powinien być przyjęty do
realizacji w drodze uchwały, w związku z powyższym proponuje się przyjęcie uchwały, zgodnie
z przedłożonym projektem.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Autopoprawka Burmistrza Lewina Brzeskiego do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 23 do
protokołu.
Projekt uchwały po autopoprawce stanowi załącznik Nr 24 do protokołu
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 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”,
projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lewin
Brzeski na lata 2022-2025” po wprowadzeniu autopoprawki przez Burmistrza Lewina
Brzeskiego na posiedzeniu komisji,
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za” - projekt
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lewin Brzeski na
lata 2022-2025” po wprowadzeniu autopoprawki przez Burmistrza Lewina Brzeskiego na
posiedzeniu komisji.
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Zapytania i uwagi do projektu uchwały:
Radny Dariusz Zięba wystąpił z zapytaniem dotyczącym zapisu ze strony 64, akapit 4,
zdanie 3, „dodatkowo została wyznaczona również Aglomeracja Brzeg, w skład której wchodzą
częściowo tereny m.in. Skorogoszczy oraz miejscowości Łosiów” i pytanie czy na pewno ma to
być Skorogoszcz, czy nie chodzi o Strzelniki?
Radny Robert Laszuk dodał, iż omawiane to było na Komisji i chodzi o Strzelniki.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że to było przedmiotem
autopoprawki.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(14:31).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/379/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 6. (14:31)
zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27
marca 2014 roku, w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
Wprowadzenie do tematu przedstawia się następująco:
Zmiana uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca
2014 r. ws. przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora wynika z faktu, iż
dnia 21 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany
Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Zmiany w dokumencie wynikają z codziennych obserwacji, uwag wnioskodawców oraz
pracowników urzędów gmin i OPS-ów zajmujących się obsługą Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora. Polegają one na doprecyzowaniu, uszczegółowieniu i uporządkowaniu niektórych
zapisów Regulaminu, co w praktyce ma usprawnić funkcjonowanie Karty. Łatwiejsze ma być
również wypełnienie wniosku o wydanie Karty.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Stanowiska przedstawili: Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Radny Robert Laszuk.
Stanowiska stanowią załącznik Nr 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 6 głs. „za”.
Nie wniesiono zapytań i uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(14:32).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/380/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 7) (14:33)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
I . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 617.785,31 zł dotyczy:
- zmniejszenia zaliczki, która była planowana do otrzymania z umowy Nr RPOP.03.01.02-160001/18-00 z dnia 12.12.2018r. dotyczącej dofinansowania unijnego na wydatki
kwalifikowane w formie zaliczki na zadanie inwestycyjne pn. ,, .Budowa ścieżek pieszorowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski’’( 584.321,31 zł ),
- zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 33.464 zł powstałej z wyliczenia różnicy
powstałej w wyniku otrzymania zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na
2022 rok ( kwota zmniejszenia 69.890 zł ) oraz otrzymania zwiększenia subwencji
oświatowej na podstawie złożonego wniosku przez Gminę na zorganizowanie dodatkowych
zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (36.426 zł )
II. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 586.548 zł dotyczy:
- zwiększenia planu w zakresie opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego w oddz.
specjalnej troski. (5.500 zł).
- przeliczenia środków z tyt. zmiany stawki dotyczącej opłaty za zagospodarowanie odpadami
( 581.048 zł ) na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr
XLIV/342/2022 z dnia 25 stycznia 2022r. (wyliczono na podstawie kwoty opłaty przyjętej w
budżecie na 2022 r. a kwota planowanej wynikającej ze zmiany stawki).
III. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 584.321,31 zł dotyczy zmniejszenia
wydatków na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,, .Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin
Brzeski’’( 584.321,31 zł – kwota zmniejszenia
po przetargu ).
IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 34.946,63 zł odbywa się na
podstawie uchwał w zakresie Funduszu Sołeckiego i środków
Samorządu Mieszkańców
w tym:
- sołectwo Różyna
(11.150,-),
- sołectwo Buszyce
(9.296,63),
- sołectwo Nowa Wieś Mała (2.500,-),
- Samorząd Mieszkańców Lewina Brzeskiego (12.000,-).
V. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 3.533.137.31 zł planuje się
przeznaczyć
na:
- remonty bieżące dróg (60.000,-),
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- naprawę wiat przystankowych (6.000,-),
- remont lokali komunalnych (51.280,-),
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy (36.900,-),
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy (24.000,-),
- naprawa infrastruktury na targowisku (4.000,-),
- braki w zakresie wynagrodzeń Urzędu Miejskiego (100.000 zł),
- wydatki związane z promocją (100.000 zł),
- braki w zakresie wynagrodzeń Biura Usług Wspólnych (50.000 zł),
- braki w zakresie wynagrodzeń w szkołach (PSP Lewin Brzeski- 361.000,- PSP Łosiów –
100.000,- PSP Skorogoszcz – 100.000,-),
- braki w zakresie wynagrodzeń w przedszkolach (Prz. Nr 1 Lewin Brzeski- 50.000,- Prz. Nr 2
Lewin Brzeski – 50.000 zł , Prz. Skorogoszcz – 50.000 ,- Prz. Łosiów – 50.000,- Prz. Przecza
25.000 zł),
- wydatki w zakresie wyżywienia w przedszkolach (Prz. Nr 2 Lewin Brzeski – 2.500,-Prz.
Skorogoszcz- 3.000,-),
- wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ( 22.019,63 – środki wprowadzono na
podstawie wyliczenia pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi w roku 2021),
- braki w zakresie wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz kosztów zatrudnienia 3
pracowników robót publicznych (103.533,-),
- wydatki na realizację projektu pn.,, Bliżej rodziny i dziecka (środki niewykorzystane w
2021r.- w wysokości 125.187,99),
- braki na wynagrodzeniach w Ośrodku Pomocy Społeczne pracowników świadczeń
rodzinnych (4.652,-),
- braki na wynagrodzeniach w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowników realizujących
zadania z zakresu wspierania rodziny (16.970,-),
- wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (581.048,- środki pochodzą z
przeliczenia opłaty w związku z uchwałą dot. zmiany stawki),
- wydatki związane z utrzymaniem czystości na kąpielisku (50.000 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie (25.000 ,-),
- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych (30.000,-),
- zakup wody do parku w Lewinie Brzeskim (5.000,-),
- realizację projektu pn. „LIFE-19 wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w
gminie" - 2.157,95, (środki z rozliczenia roku 2021)
- wydatki związane z bezdomnością zwierząt (10.000,- ),
- dotację na bieżącą działalność dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
(100.000,-),
- dotację na bieżącą działalność dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie
Brzeskim (50.000 ,-),
- udzielenie dotacji dla obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego
(4 dotacje w wysokości po 10.000,-),
- udzielenie dotacji na działalność sportową (85.000,-),
- zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpielisku (65.000,-),
- bieżącą działalność w zakresie sportu (30.000,-),
- przygotowanie aplikacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Borkowice"- ( 15.000,-),
- zwiększenie środków na roboty dodatkowe na zadaniu pn. „Budowa ścieżek pieszorowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski" (310.000,-),
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- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej 1184 O w miejscowości Stroszowice obejmującej wykonanie przejścia dla
pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (40.995,37),
- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (70.000,-),
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej d budynku OSP w Lewinie Brzeskim (12.000,-),
- wykonanie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu przez
PSP w Lewinie Brzeskim w zakresie wyposażenia w instalację hydrantów wewnętrznych w
budynku szkolnym przy ul. Kościuszki 61 (46.800,-),
- ochronę przeciwpożarową w Prz. Nr 1 w Lewinie Brzeskim (100.000,-) oraz Przedszkolu w
m. Skorogoszcz (100.000,-),
- odtworzenie kanalizacji deszczowej i odwodnienia w całości na ulicy Partyzantów w Lewinie
Brzeskim (59.148,-),
- zabezpieczenie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków (18.000,-),
- zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski"
(środki pozostałe z 2021r.- 191.945,37).
VI. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 2.965.032,92 zł następuje w związku
z rozliczeniem roku 2021 i dotyczy wprowadzenia przychodów z tyt. wolnych środków w
wysokości 2.500.903,84 zł oraz przychodów w wysokości 464.129,08 zł z tyt.
niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku pozostających na rachunku bieżącym
budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
VII. Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 0,04 zł następuje w związku z mylnym
przelewem spłaty raty kapitałowej (ostatniej) w mc. grudniu 2021, kredytu podjętego na
zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną w
Lewinie Brzeski".
VIII. Zmniejszenie planowanych rozchodów w wysokości 15.020,23 zł dotyczy otrzymania
nowego harmonogramu spłaty rat kapitałowych do kredytu zaciągniętego na zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim" ( zmiana
harmonogramu spłat wynikła z daty spłaty 31.12.2022 r. która wypada w dzień wolny od
pracy (sobota) i przesunięta z terminem płatności na 02.04.2024 r.- kredyt zaciągnięty w
Banku Ochrony Środowiska w Opolu).
IX. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków z nich finansowanych dla wydzielonych
rachunków oświatowych dotyczy wprowadzenia środków w wysokości 4.500 zł w związku z
otrzymaniem od ubezpieczyciela środków z tyt. uszkodzenia wiaty podczas wichur w mc.
styczniu (dotyczy Przedszkola Publicznego w Przeczy).
W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:
Plan dochodów

65.523.610,07

w tym:
-dochody bieżące

54.450.374,27

-dochody
majątkowe

11.073.235,80

Plan wydatków

74.059.585,47
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w tym:
-wydatki bieżące

56.786.650,70

-wydatki
majątkowe

17.272.934,77

Plan przychodów

10.236.359,01

Plan rozchodów

1.700.383,61

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Zapytania i uwagi do projektu uchwały:
Radna Paulina Kamińska wystąpiła z prośbą o wyjaśnienie kilku podpunktów dot. zwiększenia
planowanych wydatków w wysokości 3.000.000,00. Radna zapytała o braki w zakresie
wynagrodzeń Urzędu Miejskiego – kwota 100.000,00 zł.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że podczas projektowania budżetu gmina
nie miała wystarczających środków na zabezpieczenie m.in. wynagrodzeń m.in. w OPS,
szkołach, przedszkolach, Urzędzie Miejskim i Biurze Usług Wspólnych, dlatego po rozliczeniu
wolnej kwoty w wysokości 2.965.032,92 należy uzupełnić braki w klasyfikacjach budżetowych.
Radna Paulina Kamińska dodała, iż w OPS jest dokładne wyliczenie, natomiast i Urzędzie
Miejskim jest równo 100.000,00 zł, w Biurze Usług Wspólnych 50.000,00 zł i są to bardzo
równe kwoty.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że ta zmiana uchwały budżetowej jest
bardzo obszerna oraz przedstawiła wszystkie zmiany zawarte w uzasadnieniu do uchwały
budżetowej.
Radna Paulina Kamińska podkreśliła, że jak rozumie bieżąca działalność Domu Kultury - kwota
100.000,00 zł, czyli organizowanie imprez?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że nie są to wydatki w zakresie organizacji
imprez, kwota ta obejmuje m.in. opalanie budynku Domu Kultury w Łosiowie, co
spowodowane jest znacznym wzrostem rachunków m.in. za gaz.
Radna Paulina Kamińska zaznaczyła, że kwota 100.000,00 zł na bieżącą działalność Domu
Kultury w Lewinie Brzeskim, jest to według radnej zbyt ogólnie powiedziane i zapytała czy ta
kwota przeznaczona jest tylko na energię?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że nie tylko na energię, na bieżącą
działalność, czyli m.in. wynagrodzenia, bo też tutaj były podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników, tak jak i w innych sferach gospodarki.
Radna Paulina Kamińska zapytała czy można wyłączyć ten punkt z ogólnego głosowania
i otrzymać szczegółowo rozpisane wydatki?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że decyzje podejmie Burmistrz, ale nie
możemy wyłączyć tego punktu, ponieważ takie dochody, takie wydatki, przychody i rozchody
i taki kwoty muszą zostać wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. W sytuacji
wyłączenia tego punktu wszystko ulega zmianie i wszystko należałoby poprawiać.
Radna Paulina Kamińska dodała, iż uważa, że jest to bardzo duża kwota, jeżeli chodzi o bieżącą
działalność, wynagrodzenia dla pracowników, których nie ma aż tak dużo i może udałoby się
coś z tej kwoty przeznaczyć na organizację jakiś imprez po Covidzie, ponieważ w tych Domach
Kultury nie za wiele się dzieje zdaniem Radnej.
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że jest to bieżąca działalność, czyli
w bieżącą działalność Biblioteki, czy też Domu Kultury wchodzą m.in. i imprezy i rachunki za
media, wynagrodzenia i pochodne i bieżące utrzymanie, być może ta kwota wydaje się duża,
ale widząc jakie faktury przychodzą za media w stosunku do ubiegłego roku to zmiana jest
znaczna.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara dodał, że co roku o tej porze wprowadzane są do
budżetu wolne środki, uzupełniane są wszystkie działy, na które brakuje pieniędzy. Minimalne
wynagrodzenie, które wypłacane jest w Domu Kultury jest nie wystarczające w stosunku do
poziomu usług jakie oferuje Dom Kultury w Lewinie Brzeskim i Łosiowie, w związku z czym nie
widzi możliwości, aby wyłączyć ten punkt. Na poprzedniej sesji było przedkładane
sprawozdanie z działalności Domu Kultury, więc Radna mogła zgłaszać wniosek o zmianę
organizacji jakiś wydarzeń, natomiast na tą chwilę gmina musi zapewnić bieżące utrzymanie
budynku i bieżące utrzymanie pracowników z minimalną podwyżką.
Radna Paulina Kamińska podkreśliła, że w Domu Kultury w Łosiowie nie ma z czego
rezygnować, ponieważ jeżeli Rada Sołecka albo sołtys czegoś nie zorganizują, to nie ma
propozycji dla mieszkańców w Łosiowie i Strzelnikach od Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Radna zapytała, czy w Skorogoszczy działo się coś w przeciągu paru lat?
Radny Dariusz Zięba odpowiedział, że miejscowość Skorogoszcz dopiero w tym roku będzie
miała świetlicę.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara przypomniał, iż na poprzedniej sesji Rada
uchwalała sprawozdanie z działalności Domu Kultury z poprzedniego roku, więc Radna mogła
zaproponować zmiany, ponieważ budżet mamy jaki mamy i życzyłby sobie aby w każdej
miejscowości był Dom Kultury i szereg wydarzeń, niestety na tą chwilę mamy Dom Kultury
w Lewinie Brzeskim oraz jego filię w Łosiowie, które gmina finansuje z budżetu.
Radny Antoni Rak w nawiązaniu do informacji o uzupełnieniu kwoty 310.000,00 zł do ścieżek
pieszo – rowerowych zapytał czym spowodowana jest ta zmiana?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że zmiana ta wyniknęła
z konieczności wykonania kilku robót dodatkowych, m.in.: w Skorogoszczy na wysokości
cmentarza została podjęta decyzja, aby nie realizować normalnej ścieżki, tylko ją poszerzyć
o zabytkową drogę i wbudowano tam kamienną kostkę, szlifowaną o pełnej szerokości drogi
a nie tylko na szerokość ścieżki. Druga pozycja dotyczy dodatkowej podbudowy z betonu na
odcinku drogi polnej do wału w kierunku Skorogoszczy, ponieważ badanie geologiczne
wykazało, że istnieje potrzeba wzmocnienia nawierzchni. Trzecia pozycja dotyczy balustrad,
które zostaną dodatkowo wmontowane na ulicy Kolejowej.
Radny Antoni Rak zapytał, czy inwestycja była realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że tak.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara uzupełnił, iż na komisjach informował, iż będzie
wprowadzana jeszcze pozycja 100.000,00 zł na trzy dachy przy ulicy Kościuszki nr 10, nr 52
i nr 62, natomiast na tą chwilę nie udało się wygospodarować w budżecie środków na ten cel,
ta zmiana zostanie zaproponowana na następnej sesji, jak również uzupełnienie środków na
oświetlenie uliczne.
Radny Roman Pudło zapytał o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku OSP w Lewinie
Brzeskim – kwota 12.000,00 zł, czy rozwiąże to problemy?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara że w części na pewno tak, poza tym gmina
poprosiła Powiat, aby ten odcinek został przeczyszczony, co niestety nie było możliwe.
Odcinek kanalizacji z OSP do ulicy Kościuszki biegnie od podwórka i to gmina chce wymienić.
Radny Robert Laszuk dodał, że na ulicy Kościuszki zastoiny wodne na pewno będą.
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Radny Dariusz Zięba zapytał o planowane przyłącze Borkowic do sieci gminnej.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że gmina złożyła wnioski na
Oldrzyszowice rozszerzony o fragment wodociągu i dodatkowo zbiornik na wody opadowe
i Borkowice. Zostały złożone dwa wnioski z uwagi na fakt możliwości wystąpienia korekty a
dofinasowanie może wynosić 5.000.000,00 zł, więc jeżeli będzie można zrealizować jeden
wniosek do końca to zostanie zostawiony wniosek na Oldrzyszowice, a jeżeli nie to wtedy
Borkowice zostaną wycofane i na następny nabór gmina będzie miała już gotowy wniosek do
złożenia na Borkowice. Jeżeli pojawi się możliwość realizacji obu wniosków to zostaną oba
zostawione.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy Borkowice zostaną przyłączone do Przeczy, czy do
Skorogoszczy?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że do Skorogoszczy i dalej do Lewina
Brzeskiego.
Radna Paulina Kamińska poprosiła o dokładniejsze rozpisywanie i jeżeli będzie zapis dotyczący
bieżącej działalności to prosi o wypisanie w nawiasie konkretnie na co zostaną przeznaczone
środki.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że zostanie to następnym razem
dokładniej przygotowane na komisje.
Radna Paulina Kamińska dodała, że nie chodzi jedynie o Dom Kultury, ale również inne pozycje
w innych jednostkach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(15:11).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” i 1 głs. „przeciw” podjęła uchwałę
Nr XLIX/381/2022 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 8) (15:11)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
I. Zmniejszenie planowanych dochodów następuje w związku ze zdjęciem z planu dochodów
majątkowych dot. dotacji unijnej na inwestycje w wysokości 115.884 zł wprowadzonej
uchwałą Nr XLVII/368/2022 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
II. Zwiększenie planowanych dochodów następuje w związku ze zwiększeniem planu
w zakresie sprzedaży majątku w wysokości 115.884 zł.
W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:
Plan dochodów

65.523.610,07

w tym:
-dochody bieżące

54.450.374,27

-dochody majątkowe

11.073.235,80
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Plan wydatków

74.059.585,47

w tym:
-wydatki bieżące

56.786.650,70

-wydatki majątkowe

17.272.934,77

Plan przychodów

10.236.359,01

Plan rozchodów

1.700.383,61

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zapytał, czy gmina ma jeszcze coś do sprzedaży i czy sprzeda?
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że uważa, że tak.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara dodał, iż budżet w zasadzie gmina ma już
zrealizowany, ponieważ w większości wszystko jest zrealizowane, a ostatni akt notarialny
zostanie podpisany w dniu jutrzejszym, natomiast środki już wpłynęły.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy chodzi o gruzowisko?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(15:15).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/382/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 9) (15:15)
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 po stronie dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów, co powoduje zwiększenie deficytu. Zmiany są zgodne z danymi
wprowadzonymi w projekcie uchwały budżetowej.
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w związku ze zmianą oprocentowania leasingu
operacyjnego w związku z czym należy dostosować do obowiązujących stawek.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(15:15).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/383/2022
w powyższej sprawie.
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Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu
ppkt. 10) (15:16)
udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków
znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych (ul. Rynek 19, Lewin Brzeski);
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
W nawiązaniu do zapisów uchwały XXXI/254/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski w dniu
01.04.2022 r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na remont elewacji frontowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Rynek 19 w Lewinie Brzeskim.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(15:18).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/384/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 11) (15:19)
udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków
znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 20, Lewin Brzeski);
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
W nawiązaniu do zapisów uchwały XXXI/254/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski w dniu
01.04.2022r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na remont elewacji frontowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Rynek 20 w Lewinie Brzeskim.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
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Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(15:20).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/385/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 12) (157)
udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków
znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych (ul. Rynek 21, Lewin Brzeski);
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
W nawiązaniu do zapisów uchwały XXXI/254/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski w dniu
01.04.2022r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na remont elewacji frontowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Rynek 21 w Lewinie Brzeskim.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
Zapytań i uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(14:57).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/386/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 13) (14:57)
udzielenia dotacji właścicielowi obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków
znajdującego się w Lewinie Brzeskim, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych ( ul. Rynek 25-26, Lewin Brzeski);
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
W nawiązaniu do zapisów uchwały XXXI/254/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski w dniu
21

01.04.2022r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na remont elewacji frontowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Rynek 25-26 w Lewinie Brzeskim.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zapytał jakie jest zainteresowanie, ponieważ w dniu dzisiejszym Rada
podejmuje 4 uchwały, czy jest jakaś lista oczekujących, jak to wygląda w skali gminy?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że wszystkie wnioski są realizowane
na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(14:57).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/387/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
ppkt. 14) (14:57)
udzielenia dotacji dla OSP Lewin Brzeski.
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące.
OSP otrzymała promesę w wysokości 150.000,00 zł na lekki samochód ratowniczo - gaśniczy
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie złożyła wniosek na
100.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu. Pozostałą kwotę oraz koszty wyposażenia poniosą strażacy ze środków otrzymanych
z dotacji firm oraz wypracowanych przez strażaków.
W związku z powyższym dotacja Gminy pozwoli spiąć montaż finansowy.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba wystąpił z zapytaniem, czy jak straż otrzyma nowy wóz to któryś
z samochodów zostanie wycofany, czy zostanie na terenie Lewina Brzeskiego lub zostanie
przekazany do OSP Łosiów czy Skorogoszcz?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że OSP w Lewinie Brzeskim będzie
dysponowało dwoma samochodami, a zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą samochód
lekki chcą sprzedać, ale czy to zrobią to jest ich decyzja.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy OSP w Łosiowie i Skorogoszczy nie są zainteresowane tym
samochodem?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że nie pytał jak to wygląda.
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Radny Łukasz Bacajewski odpowiedział, że OSP Łosiów nie jest zainteresowane tym
samochodem z uwagi na fakt, iż jest wiekowy i wymaga dużych nakładów na eksploatację,
poza tym druhowie z OSP Łosiów czekają na nową remizę, jak będzie nowa remiza to wtedy
będą się starać o pozyskanie samochodów.
Radny Robert Laszuk dodał, że jak najbardziej należy pomóc strażakom z OSP ponieważ jest
to organizacja, zespół ludzki, która bardzo dużo pracuje na rzecz bezpieczeństwa naszej gminy
i nie tylko, bardzo dużo środków pozyskują samodzielnie, więc należy im pomóc w każdej
sytuacji i w każdej chwili.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał, czy po uzyskaniu dotacji od gminy
strażacy z OSP w Lewinie Brzeskim będą posiadali 100 % kwoty na zakup lekkiego samochodu
ratowniczo – gaśniczego?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek dodał, że popiera apel Radnego Roberta
Laszuk i uważa, że należy pomoc druhom z OSP, aby oni mogli nam pomagać w trudnych
sytuacjach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
(14:57).
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/388/2022
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.
Wynik głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Do pkt 11 ( 15:27)
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział na interpelacje:
- do Radnego Zbigniewa Gąsiorowskiego dotyczące luster, pierwsza sprawa została już
zgłoszona do Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Brzegu, natomiast druga zostanie
przekazana do realizacji,
- do Radnego Leszka Fornal – interpelacja wymaga przygotowania, ponieważ nie wiemy czy
w tym roku jest lub już był nabór na drogi transportu rolnego, więc jeżeli zdążymy się
przygotować to wniosek zostanie złożony i gmina będzie aplikować o pieniądze na te drogi,
- do Radnego Roberta Laszuk, jeżeli chodzi o uprzątnięcie tej drogi to gmina zgłaszała już ten
temat, ale na razie nie skutecznie, w związku z czym zostanie ta interpelacja przekazana do
Starostwa do Wydziału Dróg i gmina poprosi o szybkie zrealizowanie.
Radny Robert Laszuk dodał, że jest tam dużo gruzu, odpadów, które podczas inwestycji zostały
nawiezione.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że zostanie to przekazane do
powiatu.
- do Radnego Waldemara Włodek – w zakresie zmiany organizacji ruchu przy ul. Kościuszki to
gmina musi się nad tym zastanowić i ewentualnie przekazać temat do Starosty do Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jeżeli otrzymamy zgodę to zostanie to zrealizowane, jeżeli
gmina zgody nie otrzyma to niestety temat pozostanie bez zmian.
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Do pkt 12 (15:16)
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Radny Dariusz Zięba zapytał o zgłaszaną przez niego interpelację dot. oznakowania drogi przy
ul. Zamkowej – skrzyżowanie ul. o. Dominika ze Skorogoszczy z ul. Zamkową, gdyż do tej pory
nie otrzymał odpowiedzi oraz zapytał czy Wody Polskie odpowiedziały na interpelację dot.
dokonania poprawy ścieżki wzdłuż potoku borkowickiego w Skorogoszczy na wysokości parku.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że nie otrzymaliśmy jeszcze
odpowiedzi w tych dwóch tematach.
Do pkt 13 (15:19)
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Radna Anna Zacharewicz wystąpiła z zapytaniem czy wszystkie wspólnoty składają wnioski
o poprawę elewacji, jak to wygląda?
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że informacja o dofinansowaniu
przez gminę remontów jest informacją publiczną, więc wszyscy Zarządcy Nieruchomości znają
temat i informują Wspólnoty Mieszkaniowe, że jest taki temat, wymaga to jednak
przygotowania, z uwagi na fakt, iż budynki, które są zabytkami wymagają opracowania
dokumentacji, pozwolenia budowlanego, czyli poniesienia kosztów. Następnie należy złożyć
wniosek, w gminie jest komisja, która dokonuje oceny, a wnioski są realizowane na bieżąco.
Radny Roman Pudło przypomniał, że Burmistrz Lewina brał udział w spotkaniu – śniadaniu
wielkanocnym z Ukraińcami, więc chciał zapytać jak to spotkanie wypadło.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiedział, że ksiądz proboszcz Krzysztof Dudojć
wraz z zespołem Caritas zaproponowali, że będą organizatorami tego spotkania świątecznego,
które odbyło się w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, dodatkowo włączyła się w organizację
Fundacja Dialog oraz Stowarzyszenie Szara Zebra oraz niektórzy strażacy i mieszkańcy gminy.
W spotkaniu wzięło udział ok. 110 osób z Ukrainy, każda osób otrzymała poświęcony koszyczek
wielkanocny. Burmistrz jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim osobom, które włączyły
się w organizację tego wydarzenia.
Do pkt 14 (15:24)
Zamknięcie obrad sesji.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz.
15: 48 zamknął obrady XLIX sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : E.Bruchal
Sekretarz obrad
/-/Paulina Kamińska

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek
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