
 
P r o t o k ó ł   Nr  30/2013 

 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

z dnia 20 listopada 2013r.  
  
 Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26. 
Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk. Powitał 
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie  
w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum , 
przy którym komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik  
Nr 1 do niniejszego protokółu. 
Nieobecni : radny Jacek Kieroński, radny Dariusz Zięba. 
                         
Porządek posiedzenia Komisji : 
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 29/2013 z dnia 23 października 2013 r. 
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia   

14 października 2013r. do dnia 12 listopada 2013r.  
3. Zapoznanie się z informacją nt.: 

1) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski, 
2) Realizacji  programu „Odnowa wsi” i Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski, 
2) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
     Społecznej w Lewinie Brzeskim,  
3) przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
5. Sprawy różne - wolne wnioski. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 radnych - 5 głs. „za” przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia. 
 
Do pkt  1   
 

Zatwierdzenie protokołu Nr 29/2013 z dnia 23 października 2013 r. 
 
  Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że w związku z wejściem w życie 
uchwalonego Statutu Gminy Lewin Brzeski (Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia 24 września 2013r.) proponuje ustalenie zasad sporządzania protokołu z posiedzenia komisji 
powołując się na § 51 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej, co powinien zawierać protokół. 

Następnie poinformował, że zapoznał się z protokołem Nr 29/2013 z dnia 23 października 2013r., 
został sporządzony poprawnie pod względem merytorycznym jak i treści wystąpień. Zostały ujęte osoby 
referujące i uczestniczące w dyskusji. Zapytał radnych czy są za odczytaniem protokołu czy przyjmują bez 
odczytywania. 

 
Członkowie Komisji zaproponowali przyjąć protokół bez odczytywania. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  
Nr 29/2013 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 października 2013r.  
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zatwierdziła protokół. 
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Do  pkt 2 
 

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 14 
października 2013r. do dnia 12 listopada 2013r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag  
i zapytań do przedłożonego sprawozdania. 
 
Zapytania do przedłożonego sprawozdania zadali : radny Piotr Barszcz, radny Roman Pudło, Robert Laszuk 
Przewodniczący Komisji, radny Zbigniew Gąsiorowski. 
 
Odpowiedzi udzielali : Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Barbara Chyża Sekretarz Gminy, Krystyna 
Warchał – Lenartowicz Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim, Dariusz Struski Z-ca Burmistrza Lewina 
Brzeskiego.  
 
Komisja nie wniosła uwag i wniosków do przeanalizowanego sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina 
Brzeskiego za w/w okres. 
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za w/w okres. 
 
Do pkt  3   
 

Zapoznanie się z informacją nt.: 
1) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski, 
2) Realizacji programu „Odnowa wsi” i Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.  

Wprowadzenia do przedłożonych informacji nie dokonano. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie 
uwag i zapytań. 
 
Pytania do powyższych informacji zadawali: Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Roman Pudło.  
 
Odpowiedzi udzielali : Zofia Woszczyk Kierownik Wydziału RN, Urszula Smolińska Skarbnik Gminy. 
 
Komisja nie wniosła uwag i wniosków do przedłożonych w/w informacji. 
 
Do pkt  4 
 

Przystąpiono do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie: 
 
ppkt 1 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski 
 

Z upoważnienia Burmistrza Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała o wprowadzonej zmianie 
tytułu projektu uchwały. Tytuł winien brzmieć : „ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Lewin Brzeski”. Zmiana ta, wynikła, że przedłożony projekt Komisji nie był sporządzony w Edytorze Aktów 
Prawnych XML. W związku z pismem Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego  
z uwagi na istotne naruszenie prawa w zapisach Statutu Gminy wprowadzono zmiany w uchwale  
Nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie uchwalenia Statutu Gminy z dnia  
24 września 2013r. Następnie omówiła szczegółowo wprowadzone zmiany. 
 



- 3 - 
 
Pytania zgłaszali : Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu 
Miasta. 
 
Odpowiedzi udzielała: P. Barbara Chyża Sekretarz Gminy. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt 2 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lewinie Brzeskim,  
 
Wprowadzenia do w/w projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała P. Krystyna Warchał – 
Lenartowicz. Poinformowała, że ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne wprowadza nowe 
zadanie dla gmin z zakresu administracji rządowej tj. wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej ustawa określa osobę, 
której przyznano dodatek mieszkaniowy, zatem zasadne jest włączenie tego zadania do Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który prowadzi sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi 
 
W dyskusji nad omawianym projektem uchwały udział wzięli : Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny 
Antoni Rak, radny Roman Pudło, Krystyna Warchał – Lenartowicz Kierownik OPS. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt 3 
 

przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z uzasadnieniem. Wprowadzenia do 
projektu uchwały nie dokonano. 
   

Pan Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski w swojej wypowiedzi 
zwrócił uwagę, że przed przedłożeniem omawianego projektu uchwały winne najpierw odbyć się 
konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Do projektu uchwały powinien być załączony protokół z konsultacji. Zostało to zrobione 
odwrotnie, przecież konsultacje mają na celu wypracować stanowisko, wnieść uwagi. Natomiast teraz 
odbywa się tak, że najpierw Komisje opiniują projekt uchwały a konsultacje odbędą się dopiero po 
posiedzeniach Komisji, dwa dni przed sesją.  

Kolejno poinformował w imieniu Gminnego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Lewinie Brzeskim o wystąpieniu z pismem do Burmistrza Lewina Brzeskiego, że proponowana kwota  
w projekcie uchwały nie jest do zaakceptowania przez kluby sportowe. Dotacja gminy do wsparcia zadania 
nie była waloryzowana od 2010 roku a koszty utrzymania obiektu wzrastają jak również doszło od tego 
roku jeszcze jedno zadanie. W przypadku przystąpienia do konkursu GS LZS świadomie godziłoby się na 
zadłużenie i niewypłacalność. Następnie omówił działalność klubu.  
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W dyskusji udział wzięli :  Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Andrzej Grabny Przewodniczący Rady 
Samorządu Miasta, Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Antoni Rak, radny Piotr Barszcz, radny 
Roman Pudło, Marek Nowak Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja zaproponowała ogłosić konkurs w dwóch etapach w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
 
Burmistrz odnosząc się do propozycji Komisji poinformował, że jest możliwość ogłoszenia konkursu na dwa 
etapy, droga nie jest zamknięta. Jeśli chodzi o wysokość środków to trudno powiedzieć, dopiero został 
sporządzony projekt budżetu gminy na 2014 rok. Został przedłożony Radzie Miejskiej i RIO w Opolu. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Do pkt  5  
 
Sprawy różne - wolne wnioski. 
 

Komisja ustaliła posiedzenia Komisji w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2014 rok 
na dzień 28 listopada br. na godz. 1500  i 4 grudnia br. na godz. 1500. Kolejne posiedzenie Komisji w sprawie 
zaopiniowania materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 30 grudnia 2013r. odbędzie się w dniu 18 grudnia 
br. o godz. 1500 .Następnie zwrócił się do radnych w sprawie zastanowienia się  nad tematami pracy komisji  
w roku 2014. 
 Kolejno Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią pisma Nr BI.II.7234.2.45.2013 z dnia 5.11.2013r. dot. 
załatwienia wniosku Komisji ( wniosek z dnia 23.10.br.) w sprawie stawiania znaków na odpowiednio 
wyprofilowanych rurach, aby nie były stawiane pośrodku chodnika. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała o konieczności złożenia wniosku o wprowadzenie do 
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie : 
1) zmian w budżecie – wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu środków na braki  
      w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pochodzącej z wykonania dochodów, 
2)  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu.  
Przedłożenie w/w projektów wynika z brakujących środków m.in. na : 
 wynagrodzenia i pochodne w oświacie, brakuje środków ok. 250.000 zł,  
 zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych z zadaniami inwestycyjnymi,  
 zakup serwera telekomunikacyjnego w związku z awarią centrali telefonicznej ok. 20.000 zł, 
 adaptację strychu na potrzeby archiwum ok. 40.000 zł w budynku przy ul. Rynek Nr 26 w Lewinie 

Brzeskim, 
 funkcjonowanie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego ok. 5.300 zł ( oddział w Lewinie 

Brzeskim). 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Waldemar Włodek przypomniał o odłożeniu na sesji  
z dnia 24 września 2013r. podjęcia decyzji w sprawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie  
Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu 
elementarnego określonego w w/w planie symbolem 2 KP. O opinię w sprawie zapisów w planie wystąpiła 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CUKROWNIK I” w Lewinie Brzeskim. 
 
Zapytania do tematu zgłosili : Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Antoni Rak, Andrzej Grabny 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski.  
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara. 
 
Komisja nie wypracowała stanowiska. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.50 zamknął 
posiedzenie. 
      
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała :  
Halina Berezowska  

Przewodniczący Komisji 
 
       Robert Laszuk  

 
 
 
 
 


