
 

P r o t o k ó ł   Nr  35/2014 

 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 19 marca 2014r. 
  
 

 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 7 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.  

 

Porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco: 

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 34/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2014r. 

2. Analiza racjonalizacji wydatków w oświacie. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 stycznia 

2014r. do dnia 11 marca 2014r. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego, 

2) dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego, 

3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

dla Gminy  Lewin Brzeski na 2014 rok”, 

4) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób 

gminy Lewin Brzeski, 

5) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 

6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla 

terenu zlokalizowanego przy ul. Głównej, 

7) ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna, 

8) maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, 

5. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2013r.  

i projektu planu pracy na 2014r.  

6. Sprawy różne – wolne wnioski. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 radnych - 7 głs. „za” przyjęła przedstawiony 

porządek posiedzenia. 

 

Do pkt  1 

 

Zatwierdzenie protokołu Nr 34/2014 z dnia 22 stycznia 2014r. 

 

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

w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady. 

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie. 

 

Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 34/2014 - jednogłośnie - 7 głs. „za”. 
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Do pkt  2 

 

Analiza racjonalizacji wydatków w oświacie. 

 

 Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak dokonał prezentacji przygotowanej multimedialnej 

informacji nt. Organizacji szkół prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski w roku szkolnym 2013/2014. 

Zakres tematyczny prezentacji obejmuje : 

1. Wybrane aspekty prawne dotyczące organizacji szkół. 

2. Stan organizacji szkół w roku szkolny 2013/2014. 

3. Subwencja oświatowa na 2013 rok. 

4. Prognoza liczby oddziałów na lata przyszłe. 

Informacja stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

W trakcie prezentacji zapytania do powyższego tematu wnieśli : 

 

Radny Antoni Rak zwrócił uwagę na brak danych o kubaturze budynków z poszczególnych szkół dot. 

ponoszenia kosztów na energię cieplną.  

 

Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na ponoszone wysokie koszty poboru wody  

i odprowadzania ścieków w Gimnazjum w Skorogoszczy. 

 

Radny Dariusz Zięba poinformował, że powodem wysokich kosztów może być wywóz ścieków 

beczkowozem. 

 

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komisji poprosił zgłaszać uwagi i zapytania. Następnie 

zaznaczył, że gdyby była podana kubatura użytkowa obiektów oświatowych to by można było bardziej 

porównać koszty utrzymania obiektów. Chociaż i tak widać po wydatkach porażające różnice, bardzo 

wysokie dysproporcje.  

Następnie podkreślił, że Komisja winna wypracować wnioski do przedłożonego materiału, dlatego 

też należy się zastanowić co dalej. Celem przedłożonej informacji było sprawdzenie, jakie są faktycznie 

ponoszone wydatki na oświatę w Gminie, dlaczego subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie 

wydatków w oświacie. Z roku na rok zwiększa się środki w budżecie gminy na oświatę. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że wynagrodzenia nauczycieli  

uzyskane w 2013r. w naszej gminie nie są niskie. Brakuje Mu w tej informacji danych w rozbiciu na 

poszczególne placówki o liczbie nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, 

przedstawiono tylko wysokość wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu. W wyniku 

przeanalizowania wydatków to jest bardzo ciężko wygospodarować jakiekolwiek oszczędności 

 w oświacie a jak będą to niewielkie. Należy mieć na uwadze, że wzrosną wydatki w tym roku na placówki 

oświatowe w Łosiowie z uwagi na wybudowanie sali gimnastycznej. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz wyjaśniając, że w celu zmniejszenia kosztów utrzymania placówek 

oświatowych w Łosiowie, będzie konieczność ocieplenia budynków. Ponadto oczekuje od Komisji 

propozycji w sprawie wprowadzenia ograniczenia liczby uczniów w klasach pierwszych – maksymalnie 

oddział ma wynosić 25 uczniów. W przypadku utworzenia oddziału liczącego 26 czy 27 uczniów to mogą 

wystąpić oszczędności, ale i tak liczba oddziałów się zwiększy. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał o konsekwencje w przypadku przekroczenia liczby uczniów 

w oddziale. Chociaż wytłumaczeniem będzie czynnik ekonomiczny, który odgrywa bardzo dużą rolę. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara. 
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Radny Dariusz Zięba poddał pod rozważenie mając na uwadze, że szkoły wiejskie otrzymują większą 

subwencję oświatową, aby dzieci z terenu miasta uczęszczały do szkół wiejskich. Gmina i tak ponosi koszty  

z tytułu dowozu uczniów do szkół, można by zaoszczędzić ok. 500.000 zł. 

 

Do powyższej uwagi odniósł się Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

 

W dyskusji zabrali głos : Przewodniczący Komisji Robert Laszuk,  Burmistrz Lewina Brzeskiego, radny Dariusz 

Zięba, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny, Kierownik Wydziału OK 

Marek Nowak, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał czy członkowie komisji są zainteresowani teraz 

wypracowywać stanowisko do przedłożonych materiałów – „Organizacja szkół prowadzonych przez Gminę 

Lewin Brzeski”, czy potrzebny jest jeszcze czas do zastanowienia się, czy pozostawiamy bez zmian. Poprosił 

o zdanie członków komisji. 

 

Radny Antoni Rak zaproponował, aby tym tematem „Analiza racjonalizacji wydatków w oświacie” zajęła się 

również Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w celu wypracowania 

wspólnego stanowiska. 

 

W dyskusji udział wzięli : radny Roman Pudło, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba,  

Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

 

Radny Roman Pudło zasugerował, aby podjąć działania w sprawie finansowania oświaty  

w całości z budżetu państwa  a nie przez samorządy.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań do przedłożonej informacji. 

 

Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją w sprawie racjonalizacji wydatków w oświacie i przyjęła do  

wiadomości oraz postanowiła powyższą informację przekazać Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Do pkt  3 
 

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 

stycznia 2014r. do dnia 11 marca 2014r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie zapytań i uwag :  
 

Radny Dariusz Zięba zapytał : 

- czy powodem ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikolinie jest brak  

   zainteresowania, 

-  dlaczego był ogłoszony II przetarg na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego  

   w Lewinie Brzeskim”, 

- o położenie dwóch działek przeznaczonych do sprzedaży w m. Chróścina. 

 

Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara i Kierownik Wydziału RN Pani Zofia 

Woszczyk. 

 

Radny Zbigniew Gąsiorowski zwrócił się o bardziej szczegółowe położenie nieruchomości w m. Ptakowice 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Odpowiedzi udzieli Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny zapytał o lokale mieszkalne 

przekwalifikowane na lokale socjalne. 
 

Burmistrz Artur Kotara udzieli odpowiedzi. 
 

Kolejno radny Dariusz Zięba zapytał o przekazanie mienia komunalnego – boiska wielofunkcyjnego dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy, gdyż było już raz przekazywane. 
 

Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk. 
 

Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o temat spotkania z Prezesem Spółki Remondis z Opola. 
 

Na zapytanie odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
 

Udział w dyskusji wzięli : Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Burmistrz Lewina Brzeskiego, radny 

Dariusz Zięba, radny Piotr Barszcz. 
 

Radny Dariusz Zięba zapytał o : 

- spotkanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z Wrocławia, 

- spotkanie LGD Brzeskiej Wsi Historycznej. 

 

Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
 

Przewodniczący Komisji zapytał w jaki sposób doszło do zorganizowania w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim 

wojewódzkiej rocznej odprawy komendantów Policji. 
 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Pan Waldemar Włodek zapytał o podpisany aneks  

w sprawie budowy siłowni zewnętrznych. 
 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego. 
 

Członkowie Komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań. 
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres. 

 

Do pkt  4 
 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania : 
 

ppkt  1 

 

projektu uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski do  

stanu faktycznego, 
 

Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały 

poinformował, że w związku z utworzeniem nowej ulicy Rubinowej w Lewinie Brzeskim oraz ulicy 

Akacjowej w Łosiowie dostosowuje się opis granic okręgów Nr 7 i nr 10. 
 

Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 

ppkt  2 

 

projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów 

głosowania gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego, 

 

Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformował, że 

w związku z utworzeniem nowej ulicy Rubinowa w Lewinie Brzeskim dostosowuje się opis granic obwodu 

głosowania nr 3. 

 

Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 

ppkt  3   

 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

dla Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok”, 

 

 Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały 

poinformował, że przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok” jest obligatoryjnym zadaniem gminy  

i wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.  

Program powinien obligatoryjnie określać sposoby : 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

    zwierząt. 

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 

Gminy Lewin Brzeski” został przedstawiony do zaopiniowania Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami Koło  

w Brzegu, Brzeskiemu Towarzystwu Miłośników Zwierząt, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Brzegu 

oraz Zarządowi Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. Następnie zwrócił uwagę, że Firma 

wyłapująca bezdomne zwierzęta jest bardzo oddalona od naszej gminy. 

 

Wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydziału GK Pani Joanna Mokrzan. 

 

Komisja nie wniosła pytań, nie podjęła dyskusji. 
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 

ppkt  4   

 

projektu uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia 

nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski, 

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego dokonał wprowadzenia wyjaśniając, że Pani Barbara Janek prowadzi 

Centrum Dziecięcej Aktywności Niepubliczny Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś”, realizując tym samym 

zadania należące do sfery zadań własnych gminy. Pani Barbara Janek kilkakrotnie zwracała się o pomoc 

finansową o dotację celową z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym, ale pomimo starań nie wydzielono nie znaleziono środków w budżecie gminy. W związku z tym 

Pani Barbara Janek zwróciła się z prośbą o pomoc w obniżeniu kosztów utrzymania lokali wynajętych od 

Gminy, ale zaoszczędzone pieniądze ok. 1500,00 zł nie będzie mogła przeznaczyć na zmniejszenie czesnego, 

bo jak do tej pory musi z innej prowadzonej działalności pokrywać koszty utrzymania żłóbka. W przypadku 

oddania nieruchomości w użyczenie to starałaby się nie podnosić opłaty za pobyt dziecka w żłobku. 

Pokrywałaby koszty z innej prowadzonej działalności. Ponadto zaznaczyła, że jeżeli nie otrzyma pomocy to 

będzie zmuszona zamknąć żłobek. Następnie Burmistrz poinformował o liczbie osób zatrudnionych  

i ponoszonych kosztach pobytu dzieci w żłobku.  

 

Radny Dariusz Zięba zapytał o okres oddania nieruchomości w użyczenie.  

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że na czas nieokreślony na czas realizacji przedsięwzięcia lub rozwiązania 

umowy. 

 

Radny Roman Pudło zaproponował oddać w użyczenie na okres jednego roku, jako okresu próbnego, 

dopiero po tym okresie przedłużyć.  

 

Udział w dyskusji wzięli : Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak, Przewodniczący Rady Samorządu 

Miasta Pan Andrzej Grabny, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Burmistrz Lewina Brzeskiego, 

radny Dariusz Zięba. 

 

Radny Zbigniew Gąsiorowski powiedział, że jest przeciwny oddania nieruchomości w użyczenie. Zapytał ile 

osób musi być zatrudnionych do opieki 15 dzieci?  

 

W dyskusji udział wzięli : radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny, 

Z-ca Burmistrza Dariusz Stuski, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak. 

 

Kolejno radny Zbigniew Gąsiorowski zabrał głos informując, że Gmina Lewin Brzeski jest biedną Gminą, nie 

posiada środków. Burmistrz bardzo oszczędza środki na przedszkolach, bo nawet nie posiadają środków na 

zakup papieru toaletowego. Uważa, że w przedszkolach pracują osoby, które od 4 lat nie otrzymały ani 

złotówki podwyżki wynagrodzenia. Ostatnia podwyżka  była za Burmistrza Pani Anny Twardowskiej. Jego 

zdaniem pracownicy obsługi w przedszkolach winni otrzymać podwyżkę w wysokości 50,00 zł, (netto), 

dotyczyć to będzie ok. 30 osób. Bo jeśli Gminę stać, aby Panią Barbarę Janek zwolnić z opłat wynajmu 

lokalu to tez można tym pracownikom zwiększyć wynagrodzenia.  

 

Udział w dyskusji wzięli : radny Dariusz Zięba, radny Zbigniew Gąsiorowski, Przewodniczący Rady 

Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny.  
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Radny Zbigniew Gąsiorowski podkreśli, że jeżeli radni uważają, że obsłudze przedszkoli nie należy się 

podwyżka wynagrodzenia tylko należy zwolnić Panią Barbarę Janek z kosztów utrzymania wynajętych lokali 

to wycofa swój wniosek. 

 

W dyskusji udział wzięli : Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Burmistrz Lewina Brzeskiego, radny 

Antoni Rak, radny Zbigniew Gąsiorowski, radny Roman Pudło. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny zwrócił się do radnego 

Zbigniewa Gąsiorowskiego o wskazanie źródła z finansowania podwyżek dla obsługi przedszkola. 

 
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, że w obecnej kadencji przyznawaliśmy podwyżkę dla obsługi 
przedszkoli, natomiast nie przyznawaliśmy podwyżek dla obsługi szkół. Jeżeli mamy przyznawać 
jakiekolwiek podwyżki, to powinniśmy pamiętać o obsłudze przedszkoli i szkół. 

  
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że traktuje jako wniosek do 

przeanalizowania przez organ Burmistrza i na następne posiedzenie Komisji może przedłożyć informację czy 

znajdą się środki czy nie. Nie może w tej chwili odpowiedzieć, najpierw musi sprawdzić wydatki w budżecie, 

nie jest na taki wniosek dzisiaj przygotowany.  

  

W dyskusji udział wzięli : radny Piotr Barszcz, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Komisji 

Robert Laszuk. 

 

Radny Zbigniew Gąsiorowski kolejno zabierając głos zaproponował, aby obniżyć koszty wynajęcia lokalu  

o 50% a nie w całości zwolnić z opłat czynszowych. Pozyskane środki w wysokości 50% można już 

przeznaczyć na podwyżkę wynagrodzenia dla obsługi przedszkola. 

 

Do powyższej propozycji odniósł się Burmistrz Lewina Brzeskiego. 

 

Udział w dyskusji wzięli : Burmistrz Lewina Brzeskiego, radny Roman Pudło, radny Dariusz Zięba, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, radny Jacek Kieroński, Przewodniczący Komisji radny 

Robert Laszuk, Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Romana Pudło, aby nieruchomość 

położoną przy ul. Kościuszki nr 52 w Lewinie Brzeskim oddać do użyczenia na czas określony tj. do dnia 31 

grudnia 2014r. dla partnera prywatnego. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 4 głs.„za” przy 1 głs. przeciw” i 2 głs. 

wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie powyższy wniosek. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Zbigniewa Gąsiorowskiego, 

aby do końca roku tj. do dnia 31 grudnia 2014r. obniżyć o 50% kosztów wynajmu lokali dla partnera 

prywatnego. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 1 głs.„za” przy 3 głs. przeciw” i 3 głs. 

wstrzymujących się” zaopiniowała negatywnie powyższy wniosek. 

 

Radny Zbigniew Gąsiorowski powiedział, że wycofuje swój wniosek w sprawie zwiększenia wynagrodzenia 

dla pracowników obsługi przedszkoli, ponieważ Jego wniosek nie ma poparcia. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Lewina Brzeskiego  

o przeanalizowanie i przygotowanie informacji w sprawie możliwości zwiększenia wynagrodzenia dla 

pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach na następne posiedzenie Komisji. 
 

Komisja przez aklamację przyjęła wniosek jednogłośnie.  
 

Członkowie Komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań. 
 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 radnych - 5 głs.„za” przy 1 głs. przeciw” 1 głs. 

wstrzymującym się” w n o s i  o oddanie nieruchomości do użyczenia  na czas określony tj. do dnia 31 

grudnia 2014r.  i wprowadzenia w § 1 ust. 2 po wyrazie „użyczenia”  wyrazy „ na czas określony do dnia 

31 grudnia 2014r.” Do pozostałej treści projektu uchwały Komisja nie wniosła uwag.  
  
ppkt  5   
 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 
 

Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały 

poinformował, że Gmina Lewin Brzeski przystępując do Porozumienia  w zakresie partnerskiej współpracy  

w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim, 

wyraziła chęć wspierania inicjatyw na rzecz rodzin i osób starszych. Opolska Karta Rodziny i Seniora jest 

jednym z narzędzi wdrożenia Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Celem 

wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez 

wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny  

i Seniora. Opolska Karta Rodziny i Seniora w swoim założeniu ma stanowić wsparcie dla rodzin z co najmniej 

dwojgiem dzieci, w tym rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób samotnie wychowujących 

dzieci, a także rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób starszych, które 

ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim. Chęć współdziałania z województwem 

opolskim przy inicjatywie, jaką jest Opolska Karta Rodziny i Seniora, wyraziło w sumie 60 przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina Lewin Brzeski. Wolę współpracy wyraziły również 

instytucje kultury, będące jednostkami organizacyjnymi województwa opolskiego oraz przedsiębiorstwa 

prywatne z terenu województwa opolskiego.   
 

Radny Roman Pudło i radny Dariusz Zięba zapytał o koszty, jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu 

przystąpienia do programu. 
 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.  
 

 W dyskusji udział wzięli : Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny, Przewodniczący 

Komisji radny Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara. 
 

Członkowie Komisji nie wnieśli więcej zapytań i zakończyli dyskusję. 
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt  6    
 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Głównej,  
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 Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienie przedłożonego do projektu uchwały 

poinformował, że przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dokonywana będzie w oparciu o wniosek Pana Stanisława Gabruk. Niniejsza uchwała rozpoczyna procedurę 

planistyczną zmierzającą do wprowadzenia zmian w ustaleniach przedmiotowego planu zmierzającą do 

przeznaczenia działki nr 270 położonej w Łosiowie pod funkcję usługową. Przystępuje się do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą  

Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 

 

Następnie zapytał jakie będą świadczone usługi. 

 

Radny Dariusz Zięba zapytał jakie obecnie wnioskodawca świadczy usługi. 

 

Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału BI Pan Marcin Kulesza. 

 

Zapytań i uwag nie zgłoszono więcej do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały.  

 

pakt  7  

 

projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka  

i wyżywienie u dziennego opiekuna, 

 

Omówienia projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski 

wyjaśniając, że ustawa o opiece na d dziećmi do lat trzech przewiduje cztery formy sprawowania opieki nad 

najmłodszymi dziećmi. Opiekun dzienny to osoba o odpowiednich kwalifikacjach, która sprawuje opiekę 

nad dziećmi we własnym mieszkaniu powyżej 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia dziecka.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przystąpił do projektu „Powrót do zatrudnienia” i w ramach tego 

projektu planuje zatrudnić ok. 500 osób bezrobotnych, które posiadają odpowiednie dyspozycje 

osobowościowe. Z terenu naszej Gminy zdobyły już kwalifikacje 2 osoby a trzecia osoba zdobywa 

kwalifikacje. Są jeszcze 3-4 osoby zainteresowane. W pierwszej kolejności osoby te mają rozmowy  

z psychologiem, czy posiadają dyspozycje. Po zdobyciu kwalifikacji będą ujęte w rejestrze opiekunów 

dziennych i w przypadku, kiedy rodzice będą zainteresowani takim opiekun gmina ogłasza konkurs  

i organizuje prace tym opiekunom. Koszty wynagrodzenia opiekuna ponosi Wojewódzki Urząd Pracy ale  

w pierwszej kolejności Gmina musi zabezpieczyć środki w budżecie. Rodzice będą wnosić opłatę do Gminy  

za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, za każdą godzinę oraz opłatę za dzienne wyżywienie dziecka  

u opiekuna. Dlatego też należy ustalić stawki opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka. 

 

Radny Roman Pudło zapytał na jakiej podstawie zostały wyliczone stawki. 

 

Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski. 

 

Radny Dariusz Zięba zapytał : 

-  czy do 20 tygodnia życia dziecka będzie opiekować się niania czy opiekun dzienny? 

- czy rodzice będą musieli sami przygotowywać posiłki dla dzieci? 

 

Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski. 
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Uwaga – posiedzenie komisji opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski. Stan członków komisji – 6 radnych. 
 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał, jeżeli są ustalane opłaty za pobyt dziecka 

 i za wyżywienie czy są zabezpieczone środki w budżecie Gminy. 

 

Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi. 
 

W dyskusji udział wzięli : Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski, radny Roman Pudło, radny Piotr Barszcz. 
 

Radny Dariusz Zięba zapytał czy jest osoba zainteresowana tym szkoleniem z m. Skorogoszcz. 

 

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że jest jedna osoba zainteresowana z m. Chróścina. 
 

Burmistrz Artur Kotara poinformował, że dwie osoby obecnie uczestniczą w szkoleniu. 

  

Członkowie Komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań. 
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 

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

powyższy projekt uchwały. 

 

ppkt 8 
 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, 

 

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował o autopoprawce do  § 1 pkt 1), że stawka brutto za każdą 

godzinę opieki nad jednym dzieckiem wynosi 10,80 zł, w projekcie uchwały wpisano pomyłkowo  10,00 zł. 

Jest to wynagrodzenie, jakie zakłada Wojewódzki Urząd Pracy. Pozostałe stawki wynagrodzenia  

sprawowanej opieki nad dzieckiem oraz ilości dzieci objętych opieką zostało zaproponowane przez Gminę. 

 

Uwaga – na posiedzenie komisji przybył radny Zbigniew Gąsiorowski. Stan członków komisji – 7 radnych. 

 

W dyskusji udział wzięli : radny Dariusz Zięba, radny Roman Pudło, Przewodniczący Komisji radny Robert 

Laszuk. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków – 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 

Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

Do pkt  5  

 

 Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2013r.  

i projektu planu pracy na 2014r.  

Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią opracowanego sprawozdania z działalności Komisji za rok 

2013. Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokółu. 
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Następnie Komisja przystąpiła do omówienia planu pracy na 2014 rok, który został sporządzony na 

podstawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014. Komisja ustaliła tematy do realizacji  

w poszczególnych miesiącach dokonując zmiany w m-cu czerwcu przenosząc realizację tematu 

zaplanowanego wcześniej na m-c maj p.n. „Realizacja inwestycji p.n. „Zagospodarowanie terenu 

wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim” – komisja wyjazdowa. Projekt planu pracy Komisji stanowi zał. 

Nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Do pkt  6 

 

Sprawy różne - wolne wnioski. 
 

  Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy  

o funduszu sołeckim, która wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014r. powoduje, że od tego roku nie trzeba 

już wyodrębniać w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki na dany rok, tylko wystarczy podjąć 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. W związku z powyższym zostanie przygotowany projekt uchwały i przedłożony pod obrady sesji 

Rady Miejskiej.  
 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i zapytań, przez aklamację wyrazili zgodę.  
 

 Burmistrz Artur Kotara poinformował o ogłoszonej przez Komornika Sądowego Brzegu licytacji 

nieruchomości działki nr 629/5 o pow. 0,3715 ha położonej przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim. Cena 

wywoławcza nieruchomości wynosi 54.000 zł, wadium 7.200 zł. W imieniu Gminy jest zainteresowany 

kupnem tej nieruchomości. 
 

W dyskusji udział wzięli : radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, 

radny Roman Pudło, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Antoni Rak. 
 

Członkowie Komisji przez aklamację wyrazili zgodę na upoważnienie Burmistrza do przystąpienia w licytacji 

kupna w/w nieruchomości. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował o złożonym wniosku przez Tomasza Greniuch w sprawie nadania 

nazwy ronda w Lewinie Brzeskim -„Rondo im. Żołnierzy Wyklętych”. Zaproponował przekazać powyższy 

wniosek Radzie Samorządu Miasta do zaopiniowania.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o zwołanym przez Pana Tomasza Greniuch spotkaniu  

w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim na dzień 24 marca br. w sprawie nadania nazwy ronda w Lewinie 

Brzeskim. Spotkanie będzie połączone z projekcją filmu „Nie o taką Polskę”. Wnioskodawca zaprasza 

wszystkich zainteresowanych na spotkanie. 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.55 zamknął 

posiedzenie.  

     

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała : 

H. Berezowska  

Przewodniczący Komisji 

 

       Robert Laszuk  


