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P R O T O K Ó Ł     NR   29/2013 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym              
w dniu 18 grudnia  2013 r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury  w Lewinie 

Brzeskim ul. Rynek  14 i trwało od godz. 1000  do godz. 1130 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył  Radny Mieczysław Adaszyński Przewodnicząca Komisji Rolnic-

twa i Ochrony Środowiska. 

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzenia obecnych było 4 członków Komisji. Nieobecni  
usprawiedliwieni    Radny Władysław Górka, Radny Stefan Kachel i Radny Dariusz Kraiński. 
Listę obecności radnych członków Komisji oraz listę  zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do 
protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji  Mieczysław Adaszyński  na wstępie poinformował, że  Przewodniczący Rady                 
przekazał do zaopiniowania  dodatkowe  materiały  : 

1)  w związku ze złożonym  przez Burmistrza Lewina Brzeskiego wnioskiem o wprowadzenie pod ob-
rad sesji  projektu  uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski, 
który proponuje wprowadzić  w pkt. 3 jako ppkt. 10.   

2) projekt  oświadczenia w sprawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą  Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 
grudnia 2004 r. dla terenu elementarnego określonego w w/w planie symbolami MN3 i RM4, który 
proponuje wprowadzić jako pkt.4 

 
Ponadto w związku z zaproszeniem do omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław, inwesto-
ra i projektantów zaproponował temat ten omówić jako pierwszy.  
 
Członkowie Komisji nie zgłosili sprzeciwu do zmiany kolejności posiedzenia. 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego porządek posiedzenia lub 
zgłoszonego wniosku. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia. W związku z tym przedstawia się 
następująco: 
1. Zatwierdzenie protokołu Nr  27/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 

2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia  13 listopada 
2013r. do dnia 12 grudnia 2013r.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 

rok, 
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, 
3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2014, 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany 

rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Techniczna na lata 2007 – 
2013,  

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń – 
Pasikurowice/Wrocław, 

6) zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglome-
racji „Brzeg”, 

7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –  
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, 
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8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utwo-
rzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu 

9) rocznego planu kontroli na 2014r. 
10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski. 
4. Zaopiniowanie projektu oświadczenia Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013r.                  

w sprawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 r. dla terenu ele-
mentarnego określonego w w/w planie symbolami MN3 i RM4. 

5. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały do porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji pod-
dał pod głosowanie jego przyjęcie. 
 
Komisja w składzie 4  osobowym  -  jednogłośnie  4 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia. 
 
ppkt 5 
 
 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń – 
Pasikurowice/Wrocław, 

 
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Tomasz Kozik z Firmy Eltel Olsztyn informując, że na zlecenie Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  Skarbu Państwa realizują  zadanie celu publicznego w postaci budowy 
linii 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław obiekt przebiega przez kilka gmin. Związane jest to z rozbu-
dową Elektrowni  w Dobrzeniu gdzie będą dobudowywane dwa bloki energetyczne i wyprodukowaną 
energię elektryczną trzeba będzie odprowadzić. Tym elementem odprowadzającym energię będzie ta linia 
energetyczna. Osobiście odpowiada za sprawy formalne a zwłaszcza rozmowy z właścicielami gruntów na 
terenie naszej gminy  jest  ich 28 są w trakcie rozmów z nimi . W grę wchodzi  ustanowienie prawa służeb-
ności  przesyłu, czyli prawo które gwarantuje obydwu stronom i właścicielom gruntów jak i spółce skarbu 
państwa – właściciele otrzymują wynagrodzenie za ustanowienie tego prawa udostępniając swoje nieru-
chomości  i pozostając dalej ich właścicielami . Słupy są od siebie najczęściej oddalone ok. 350 – 400 m są 
przypadki gdzie ze względów technicznych i związanych z samym gruntem z porozumieniu z inwestorem             
i korzystając z ogromnego doświadczenia firmy projektującej na terenie gminy jest jedno przęsło 600 m 
tylko i wyłącznie z tego względu żeby umożliwić wydobycie ze żwirowiska.  
 
Burmistrz Artur Kotara dodał, że kilka miesięcy temu odbyło się w naszym urzędzie spotkanie w związku            
z tym, że zgłosili się niektórzy z mieszkańców Oldrzyszowic , którzy stwierdzili, że na terenie , na którym ma 
przebiegać ta linia chcą w przyszłości wydobywać kruszywo mineralne. Odbyło się spotkanie z inwestorem 
sieci  i wstępnie po jakby poza gminą jest ta sprawa doszliśmy do takich wniosków, że dla linii był już wcze-
śniej sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego  w latach 1980 czy 1990. Natomiast kruszywo 
jest nowym tematem i żeby umożliwić w przyszłości jego eksploatację inwestor zdecydował , że maksymal-
nie spróbuje w pewnych miejscach rozszerzyć rozstaw słupów po to żeby w przyszłości powstał plan zago-
spodarowania przestrzennego w tym miejscu, który umożliwi eksploatację kruszywa. Pomimo tego miesz-
kańcy złożyli  uwagi do planu . 
 
Kierownik Wydz. BI uzupełnił wypowiedź Burmistrza informując, że  w rozstrzygnięciu nie uwzględniono 
zgłoszonych  uwag  przez mieszkańców z tego względu , że obecnie obowiązujący plan zagospodarowania 
przestrzennego dotyczący linii 400kV nie dopuszczał wydobycia kopalin. Obecny plan będzie dopuszczał 
wydobycie a poprzez rozsunięcie słupów będzie minimalizował wpływ linii e energetycznej  na zmniejsze-
nie się obszaru przeznaczonego pod wydobycie.  
 
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w tym przypadku gmina będzie miała podwójną korzyść, jedna to 
z tytułu opłaty 2% od wartości inwestycji a druga jeżeli dojdzie do eksploatacji kruszywa to będziemy 
otrzymywali opłatę eksploatacyjną . 
 
Radny Ludwik Juszczak poprosił o przedstawienie  treści  uwag zgłoszonych przez mieszkańców.  
 



 3

Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza poinformował, że do projektu uchwały zostały dołączone w załączniku 
nr 2 uwagi mieszkańców i ich rozstrzygnięcie z obszernym uzasadnieniem. 
 
W związku z nie zgłoszeniem innych zapytań i uwag Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał 
pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  1 
 

Zatwierdzenie protokołu Nr  27/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 

 
Przewodniczący Komisji zapytał czy są zapytania uwagi lub zastrzeżenia do treści protokółu. 
 
Nie zgłoszono uwag do treści protokółu wobec tego Przewodniczący Komisji podał pod głosowanie jego 
zatwierdzenie. 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zatwierdziła niniejszy protokół. 
 
Do pkt. 2 

 
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia  13 li-

stopada 2013r. do dnia 12 grudnia 2013r.  
 
Zapytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania. 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie. 
 
Do pkt. 3  
 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 
 
ppkt 1 
 
    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 
rok, 
 
Projekt uchwały nie był omawiany. 
 
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 2 
 
  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, 

 
Projekt uchwały nie był omawiany. 
 
Zapytania i uwagi : 
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Radny  Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem, jak przedstawia się sprawa narkomanii w szkołach? 
 
Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak udzielił wyjaśnień, informując, że w diagnozie, która jest dołączona do 
poprzedniego projektu uchwały szkoły przekazały informacje na ten temat. 
 
Radny Waldemar Włodek poinformował o działaniach policji w zapobieganiu narkomanii. 
 
W wyniku dyskusji  zgłoszono wniosek o zwiększenie kontroli Policji i Straży Miejskiej w okolicach Gimna-
zjum w Lewinie Brzeskim zwłaszcza od strony parku  miejskiego bądź  rozważenie możliwości odgrodzenia 
od parku budynków gimnazjum. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie  4 osobowym –  jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 

 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2014, 

 
Projekt uchwały nie był omawiany. 
 
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 4 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowa-
ny rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Techniczna na lata 2007 – 
2013 
 
Burmistrz Artur Kotara przedstawił uzasadnienie konieczności podjęcia uchwały. 
 
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 6 
 
 zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglome-
racji „Brzeg”, 

 
Burmistrz Artur Kotara omówił, czego dotyczy niniejszy projekt uchwały i jakie konsekwencje finansowe 
może gmina ponieść w przypadku  nie wykonania budowy kanalizacji w m. Różyna lub nie podjęcie przed-
łożonego projektu uchwał. 
 
Zapytania i uwagi  zgłosili : 
Radny Piotr Świder zapytał, co w zamian zaoferujemy mieszkańcom. 
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Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, że na sesję w miesiącu styczniu przygotuje propozycje dofinansowa-
nia przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie poinformował jakie warunki muszą być spełnione aby 
otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na budowę kanalizacji. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Burmistrza o wystąpienie do władz wojewódzkich o poczynienie 
starań  w sprawie zmiany zasad dofinansowania budowy kanalizacji w  małych gminach. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie  1 głs. ”za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”             zaopi-
niowała pozytywnie  projekt uchwały. 
 
ppkt  7 

 
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 nie był omawiany. 
 
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt  8 
 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - 
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu 

 
Projekt uchwały nie był omawiany. 
 
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt  9 
 

rocznego planu kontroli na 2014r. 
 
Zapytania i uwagi : 
 
Radny Ludwik Juszczak zapytał, co  z tej opinii prawnej wynika. 
 
Wyjaśnienia  złożyła Sekretarz Gminy Barbara Chyża.  
 
Radny Ludwik Juszczak zaproponował, zamiast Zarządu Mienia Komunalnego Spółki z o.o. wpisać do planu 
pracy komisji kontrolę Zgromadzenia Wspólników, skoro zgodnie z opinią radcy prawnego komisja nie ma 
uprawnień do kontrolowania spółki. 
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Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że propozycję skonsultuje z radcą prawnym. 
 
Wobec tego Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopinio-
wanie niniejszego projektu uchwały z wyłączeniem  pkt. 4 w załączniku do czasu uzyskania opinii prawnej. 
 
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za”  zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt  10 
 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża. 
 
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-
szego projektu uchwały 
 
Komisja w składzie 4 osobowym –  jednogłośnie  4 głs. ”za”  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt. 4 
 

Zaopiniowanie projektu  oświadczenia w sprawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą  Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim     
z dnia 29 grudnia 2004 r. dla terenu elementarnego określonego w w/w planie symbolami MN3 i RM4, 
który proponuje wprowadzić jako pkt.4 
 
Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza omówił przygotowany projekt oświadczenia. 
 
Zapytania zgłosił Radny Ludwik Juszczak w sprawie długości linii zabudowy ,czy nie ingerujemy  w odległość 
sieci gazowej. 
 
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza. 
 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono w związku z tym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozy-
tywne zaopiniowanie przedłożonego projektu oświadczenia.  
 
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za”  zaopiniowała  pozytywnie projekt oświadcze-
nia. 
 
Do pkt. 5 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu 
Gminy na 2014 rok.  
 
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę na załączony do stanowiska projekt apelu. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że apel będzie odrębnym tematem na najbliższej sesji. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że na sesję Rady Miejskiej , która odbędzie się w dniu 
30 grudnia br. zostanie przedłożony  2 projekty  uchwał  w sprawie zmiana w budżecie oraz dotacji dla OSP. 
Poinformowała o otrzymanej darowiźnie przez Świetlicę Terapeutyczną , która zostanie wprowadzona do 
budżetu na 2013r.  
 
Sołtysi zgłosili następujące wnioski; 
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Sołtys  Piotr Jasionek z Nowej Wsi Małej  w n o s i  o  wystąpienie do Wykonawcy robót związanych w uło-
żeniem światłowodu do Internetu o utwardzenie drogi w miejscach gdzie wykonano wykopy. Na chwilę 
obecną miejsce gdzie prowadzono wykopy zostało zasypane i wyrównane bez utwardzenia. 
 
Sołtys Alojzy Witoń z Wronowa  w n o s i  o  wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z rodzaju lipa rosnących 
w miejscowości Wronów. 
 
Radny Ludwik Juszczak z Lewina Brzeskiego  w n o s i  o  wycinkę krzewów na ul. Romantycznej w Lewinie 

Brzeskim na wysokości posesji  Nr 4  - rosnące pomiędzy ogrodzeniem  a krawędzią jezdni krzewy zasłaniają 

widoczność na tym odcinku dla użytkowników drogi.  

 
 
Na tym protokół zakończono.       Przewodniczący  Komisji 
Protokółowała: M. Będkowska          
              Mieczysław Adaszyński 


