
 

 

P r o t o k ó ł   Nr  33/2013 

 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

z dnia 18 grudnia 2013r. 

 
 
  Posiedzenie Komisji odbyło się w sali oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie 
Brzeskim. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. 
Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie  
w posiedzeniu uczestniczy 6 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 Dariusz Zięba. 

 

Przed odczytaniem porządku poinformował o przedłożonym przez Burmistrza Lewina Brzeskiego 
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski oraz 
zaopiniowania stanowiska w sprawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Łosiów zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 
2004r. dla terenu elementarnego w/w planie symbolami MN3 i RM4 przedłożonego przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.  
 
W związku z tym proponuje o wprowadzenie powyższego projektu uchwały oraz projektu oświadczenia 
Rady Miejskiej do porządku posiedzenia Komisji w celu zaopiniowania. 
 
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco : 

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 30/2013 z dnia 20 listopada 2013r. 
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 
aglomeracji „Brzeg”, 

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, 

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - 
utworzenie 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 oświadczenia Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zapisów miejscowego planu   
 zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej  
     w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r. dla terenu elementarnego okreslonego w w/w planie  
     symbolami MN3 i RM4. 
5. Sprawy różne - wolne wnioski. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę kolejności porządku obrad, w pierwszej kolejności 
przystąpić do omówienia pkt 3 ppkt 3 – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń -  
Pasikurowice/Wrocław z uwagi na zaproszenie projektantów i wykonawców a następnie pozostałe punkty 
w przedstawionej kolejności porządku. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku posiedzenia i zastrzeżeń do zmiany 
kolejności. 

W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony 
porządek posiedzenia wraz ze zmianą kolejności. 
 

Do pkt  3  

 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania : 
ppkt 3    

 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

linii 400kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław. 

 

Wprowadzenia do w/w projektu uchwały dokonał z upoważnienia Burmistrza Pan Marcin Kulesza 

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji. Poinformował, że przedłożony projekt uchwały zakańcza 

procedurę planistyczną rozpoczętą w m-cu listopadzie 2013r. Rysunek planu przedstawia trasę inwestycji, 

inwestycji lokalnej celu publicznego dla linii 400kV. Koszty sporządzenia planu ponosi inwestor. W trakcie 

procedury planistycznej – wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp wpłynęły trzy uwagi 

złożone przez dwóch mieszkańców m. Oldrzyszowic i jednego mieszkańca Stroszowic. Uwagi dotyczyły 

możliwości przez wnioskodawców właścicieli nieruchomości – eksploatacji złóż kruszywa. Należy 

wspomnieć, że linia 400kV w większości przebiega na terenie, na którym został już wcześniej sporządzony 

mpzp. Z wnioskodawcami został wypracowany kompromis. W posiedzeniu uczestniczą projektanci projektu 

linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Energoprojekt Kraków oraz wykonawcą inwestycji  

Eltel Olsztyn, w związku z czym mogą udzielać wyjaśnień.  

Pan Piotr Cyran Energoprojekt Kraków poinformował o rozwiązaniu uwag zgłoszonych przez 

wnioskodawców do projektu mpzp oraz w jaki sposób będzie przebiegała inwestycja na terenie Gminy. 

Zapytania do projektantów zgłosili : Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Piotr Barszcz, radny 
Roman Pudło.  
 
Odpowiedzi udzielali: Tomasz Kozik Eltel Olsztyn, Piotr Cyran Energoprojekt Kraków, Iwona Zięba 
projektant mpzp. 
 

Komisja nie wniosła więcej zapytań. 
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6głs.„za”  zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 

Do pkt 1 

 
Zatwierdzenie protokołu Nr 30/2013 z dnia 20 listopada 2013r. 

 

 Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych 

oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady. 
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Komisja przyjęła protokół Nr 30/2013 jednogłośnie – w obecności 6 radnych -  6 głs. „za”. 

 

Do pkt  2   

 
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia  

13 listopada 2013r. do dnia 12 grudnia 2013r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag  
i zapytań do przedłożonego sprawozdania. 
 
Zapytania do przedłożonego sprawozdania zadali : Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Roman 

Pudło, Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, radny Antoni Rak. 

 

Odpowiedzi udzielali : Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Dariusz Struski Z-ca Burmistrza Lewina 

Brzeskiego, Barbara Chyża Sekretarz Gminy. 

 

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 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
sprawozdanie za wymieniony wyżej okres. 
 
Do pkt  3 

 

Ponownie Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał : 
 
ppkt  1 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na 2014 rok. 
 

 Przewodniczący Komisji poinformował, że 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. Materiały do w/w projektu uchwały zostały przedłożone. Szczegółowo została 
przedstawiona diagnoza zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu oraz ocena skutków nadużywania 
alkoholu na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. 
 
Zapytanie zgłosił: radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, Pan Andrzej Grabny Przewodniczący Rady 
Samorządu Miasta Lewin Brzeski, radny Piotr Barszcz. 
 
Odpowiedzi na zapytania udzielali : Pan Marek Nowak Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, 
 Z-ca Burmistrza Dariusz Struski. 
 

W dyskusji nad omawianym projektem uchwały udział wzięli : Pan Andrzej Grabny Przewodniczący Rady 
Samorządu Miasta , radny Antoni Rak,  Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Kierownik Wydziału Oświaty  
i Spraw Społecznych, Waldemar Włodek Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk , radny Roman Pudło, radny Piotr Barszcz, radny Jacek Kieroński. 
 
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.  
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt  2 

 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 
rok. 
 
 Przewodniczący Komisji poinformował, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy 
obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminę  
w tym zakresie należy realizować w ramach uchwalonego przez radę gminy  Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa określa, że program ten ma być finansowany ze środków,  które 
gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt  3 

 
 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
budżetowy 2014. 
 
 Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela  
w budżetach organów prowadzacych szkoły wyodrebnia się środki na dofinansowanie form doradztwa  
i doskonalenia metodycznego nauczycieli. 
 

Pytań i uwag nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt  4 

 
 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  
pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Techniczna  
na lata 2007 – 2013. 

 
Wprowadzenia do projektu dokonał Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, informując, że projekt 

jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu państwa. 
Wartość projektu wynosi 1.100.000,00 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowanych 
(tj. 990.000,00 zł). Wkład własny stanowi 10% kosztów kwalifikowanych. Wszyscy partnerzy zobowiązani są 
do partycypacji w kosztach jego realizacji. Wkład partnerów uzależniony jest od liczby mieszkańców danej 
gminy (stosunek do liczby mieszkańców Aglomeracji ogółem). Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu 
finansowego do projektu oraz rozliczeń pomiędzy partnerami reguluje umowa partnerska  oraz aneks do 
umowy. Udział Gminy w roku 2013 wynosi 324,47 zł.  
 

Pytania do w/w projektu zadał Robert Laszuk Przewodniczący Komisji a odpowiedzi udzielił Artur Kotara 
Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
 
Dyskusji nie podjęto. 
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt  6 

 
 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg”. 
 
 Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że Aglomeracja 
Brzeg jest wpisana  do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod nr PLOP006.  
Niniejsze zmiany Aglomeracji Brzeg uwzględniają obecne kierunki rozwoju i urbanizacji zarówno miasta Brzeg 
jak i gmin (Gmina Lewin Brzeski, Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Oława (woj. dolnośląskie), Gmina 
Skarbimierz) w oparciu o aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
programów ochrony środowiska, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. 
Zmiana dotychczasowych granic Aglomeracji Brzeg powodowana jest m.in. wyłączeniem z niej miejscowości, 
dla których wskaźnik koncentracji mieszkańców w przeliczeniu na 1km koniecznej do wybudowania sieci jest 
mniejszy niż 120 mieszk./km sieci. W związku z powyższym, po stwierdzeniu, iż miejscowość Różyna nie 
osiąga wymaganego wskaźnika proponuje się wyłączenie jej z granic Aglomeracji Brzeg.   
 
Komisja nie wniosła zapytań do przedstawionego projektu uchwały oraz nie podjęła dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt 7 

 
Projekt uchwały 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. 

 

Omówienia w/w projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Barbara Chyża Sekretarz 

Gminy, wyjaśniając, że w związku z utworzeniem Wydziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa 

Starostwa Powiatowego w Lewinie Brzeskim zachodzi konieczność udzielenia z budżetu Gminy Lewin 

Brzeski pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014. 

Pytania zadał : radny Roman Pudło a odpowiedzi udzielili  Sekretarz Gminy i Burmistrz Lewina Brzeskiego.  

 
Dyskusji nie podjęto. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.  
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt  8 

 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem 

na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym  
w Brzegu. 
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Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Barbara Chyża Sekretarz Gminy wyjaśniając, że 
pomoc finansowa udzielana z budżetu Gminy Lewin Brzeski udzielana jest w formie dotacji celowej  
z przeznaczeniem na realizację zadania utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa 
Powiatowego w Brzegu. 
 
Zapytania zgłosili: Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, Pan Andrzej Grabny Przewodniczący Rady 
Samorządu Miasta Lewin Brzeski a odpowiedzi udzielali: Sekretarz Gminy i Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
 
W dyskusji wzięli udział : radny Antonia Rak, radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Roman 
Pudło. 
 
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały 

 

ppkt  9 

 
 Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2014r. – Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Lewinie Brzeskim. 
 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił o odczytanie opinii Radcy Prawnego do 
przedłożonego projektu uchwały.  
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, ze Radca Prawny odniósł się do pkt 4 w załączniku do 

projektu uchwały – podmiotu kontroli tj. Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski – Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie kontroli „ Zasady utrzymania i finansowania punktu 
poczty w Skorogoszczy”. Radca stwierdził, że organem kontroli w Spółce jest Rada Nadzorcza. Natomiast 
przedmiotem kontroli może być tylko umowa najmu, ponieważ lokal ten stanowi własność gminy. 
 

Radny Roman Pudło zgłosił wniosek o wykreślenie pkt 4  w załączniku do projektu uchwały – przedmiotu 
kontroli „Zasady utrzymania i finansowania punktu poczty w Skorogoszczy”. 
 

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie. 
 
 W przeprowadzonym głosowaniu za wnioskiem radnego opowiedziało się w obecności 6 radnych – 5 głs. 
„za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili więcej wniosków do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały po wykreśleniu pkt 4 w załączniku do projektu uchwały. 
 

ppkt  10 

 
 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski. 
 
 Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Sekretrz Gminy informując, że na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej były wnoszone poprawki do Statutu Gminy  po uwagach Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego 
Urzedu Wojewódzkiego.  Po przesłaniu do Wojewody Opolskiego nadzór stwierdził konieczność uchylenia  
§ 3 co niniejszym jest czynione. 
 

Pytań nie zgłaszano, nie było również dyskusji. 
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 

 
Do pkt  4   

 
  Zaopiniowanie oświadczenia Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów. 

 
Wprowadzenia do przedłożonego oświadczenia dokonał z upoważnienia Burmistrz Pan Marcin 

Kulesza Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji. Poinformował, że Pani Małgorzata Dąbek wystąpiła 
z wnioskiem o wydanie „interpretacji dotyczącej warunków zabudowy w Łosiowie na działce nr 220 
odnośnie obowiązującej linii zabudowy”. 
 
Pytania zgłaszali : radny Roman Pudło, radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji , a odpowiedzi udzielał 
Kierownik Wydziału BI. 
 
W dyskusji udział wzięli : radny Antoni Rak, radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Roman 
Pudło, Kierownik Wydziału BI. 
 
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego oświadczenia.  
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie przedłożonego projektu oświadczenia. 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 
projekt oświadczenia. 

 
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
protokołu. Materiały jak również projekty uchwał znajdują się przy protokóle z sesji Rady Miejskiej z dnia  
30 grudnia 2013r. 

 
Do pkt  5   

 

Sprawy różne - wolne wnioski. 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski poinformował, że przy ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim świeciły się dwie lampy 
w ciągu dnia. Następnie wyraził zadowolenie za pozytywne załatwienie Jego wniosku w sprawie 
zamontowania lustra przy skrzyżowaniu ulic Al. Wojska Polskiego – Krótka w Lewinie Brzeskim przez 
Komisję ds. Organizacji Ruchu Drogowego Starostwa Powiatu Brzeskiego. 
 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że lampy świecą w związku z prowadzonymi pracami przez Z-d Energetyczny.  
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że na sesji zostanie złożony wniosek o wprowadzenie 
do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie : 

- udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 1.000 zł. OSP zwrócił się z pismem  
o dotacje celową na zakup detektora wielogazowego Draber, w związku z otrzymaną dotacją 
zewnętrzną na zakup w/w urządzenia, 

- zmian w budżecie – wynikają m.in. wpłaty darowizny w wysokości 2.249,50 zł przez Lions Club 
Internotionalz Brakne – Hoby Sweden z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem 
Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. W przypadku innych zmian poinformuje na sesji. 

 
Następnie poinformowała, że w związku z pismem Miasta Opole dotyczącym przesunięcia terminu realizacji 
działań w zakresie projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej” środki, które nie zostaną 
poniesione w roku 2013 należy zabezpieczyć w budżecie na 2014r. W związku, z czym należy wprowadzić  
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autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok o kwotę dotacji 
w wysokości 84 zł. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 1700 zamknął 
posiedzenie. 
     

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała : 
H. Berezowska  

Przewodniczący Komisji 

 

       Robert Laszuk  

 

 
 


