P r o t o k ó ł Nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 15 grudnia 2014r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. 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 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 radni : Roman Pudło (nieobecność usprawiedliwiona), Przemysław Ślęzak.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok – wypracowanie stanowiska.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
01 grudnia 2014r. do dnia 10 grudnia 2014r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) 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,
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego
pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2007 – 2013,
4) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej
w zasób gminy Lewin Brzeski,
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
7) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015,
4. Sprawy różne – wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 6 członków – 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.

Do pkt 1
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok – wypracowanie stanowiska.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował o wypracowanym wspólnym stanowisku
Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu
8 grudnia 2014r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w posiedzeniu Komisji uczestniczy radny Mieczysław
Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Następnie Przewodniczący Komisji odczytał treść wypracowanego stanowiska obu Komisji. Stanowisko
Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Mieczysław Adaszyński przypomniał
o złożonych wnioskach przez Komisję.
Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska poinformowała, że w wyniku przeanalizowania środków
finansowych zaplanowanych w budżecie dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim są
niewystarczające, brakuje ok. 25.000,00 zł. W związku z czym należałoby wnieść autopoprawkę do projektu
budżetu na 2015r.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zaproponował nie wprowadzać autopoprawki do projektu
budżetu na 2015 rok tylko z chwilą uzyskania dodatkowych środków finansowych lub w przypadku
uzyskania nadwyżki budżetowej wnosi o przeznaczenie tych środków na uzupełnienie w MiGBP w Lewinie
Brzeskim.
Komisja przez aklamację przyjęła wniosek jednogłośnie.
Uwaga – doszedł radny Przemysław Ślęzak. Stan członków wynosi 6 radnych.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag i nie odbyła się dyskusja.
Komisja Rozwoju Gospodarczego po zapoznaniu się z wypracowanym wspólnym stanowiskiem obu
Komisji tj. Komisji Rozwoju Gospodarzącego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu
gminy na 2015 rok w obecności 6 członków – 6 głs. „za”, zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy
na 2015 rok.
Ponadto na podstawie wypracowanych wniosków obu Komisji - Komisja Rozwoju Gospodarczego
w n o s i pod adresem Burmistrza Lewina Brzeskiego, aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym
dodatkowych środków finansowych w pierwszej kolejności przeznaczyć je na :
1) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne ,
2) realizację zadań: remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim,
w Publicznym Przedszkolu w Przeczy i w Publicznym Przedszkolu w Skorogoszczy,
3) uzupełnienie środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu – zadania upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych,
4) realizację zadania – wykonanie remontu drogi gminnej położonej w Buszycach (przy Kościele
Parafialnym),
5) zakup samochodu bojowego dla OSP w Łosiowie,
6) uzupełnienie brakujących środków finansowych dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
01 grudnia 2014r. do dnia 10 grudnia 2014r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań
do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zapytał o wprowadzony w Wydziale Podatkowym moduł.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wprowadzenie każdego programu musi być ujęte w dokumentacji
przyjętych zasad rachunkowości oraz instrukcji regulujących gospodarkę finansową. Wprowadzony moduł
dotyczy aktualizacji programu podatkowego.
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Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o uczestnictwo Burmistrza w konferencji nt. „Współpraca
transgraniczna”.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara, informując, że konferencja dotyczyła możliwości pozyskania
środków na remonty dróg usytuowanych przy zabytkach.
Radny Antoni Rak zapytał o udział Burmistrza w spotkaniu nt. fotowoltaiki.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, informując, że można z „fotowoltaiki” pozyskać aż 90% dofinansowania, jest
zainteresowany aby na wszystkich obiektach oświatowych zamontować fotowaltaikę. Jak będzie
możliwość to również na innych obiektach.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań i uwag.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - głs. 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
projektu 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,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że w związku z kontynuacją utrzymania wydziału zamiejscowego Komunikacji
i Drogownictwa zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
obejmującej wydatki na wynagrodzenia i pochodne na ½ etatu.
Zapytania i uwagi zgłosili :
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny i radny Antoni Rak zapytali czy
udzielona dotacja jest na takim samym poziomie jaka była dotychczas.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża odpowiedziała, że na takim samym poziomie.
Komisja nie wniosła 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 2
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa
Powiatowego w Brzegu,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że w związku z kontynuacją utrzymania w 2015 roku stanowiska d/s zabytków w Starostwie
Powiatowym w Brzegu (Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków) zachodzi
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konieczność podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego. Pomoc
rzeczowa obejmuje część wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowiska.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża poinformowała, że udzielona pomoc finansowa na realizację
utworzenia stanowiska pracy ds. ochrony zabytków jest mniejsza jaka była w zeszłym roku.
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 6 członków – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
projektu 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 omawianego projektu uchwały dokonał Burmistrz Lewina Brzeskiego informując,
że w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo - finansowym projektu, wydatki zaplanowane na
rok 2014 nie zostaną poniesione w pełnej wysokości, część zostanie przeniesiona na rok 2015. Przesunięcia
w realizacji projektu spowodowane są przede wszystkim wydłużonym okresem opracowywania
dokumentów przez Wykonawców z którymi podpisano umowy.
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 6 członków – 6 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 poinformował, że żłobek i Klub dziecięcy jest jedyną placówką na
terenie Gminy Lewin Brzeski, która świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze edukacyjne skierowane do
dzieci, a w szczególności do lat 3.
Zapytania i uwagi :
Radny Dariusz Zięba zapytał czy zostały zawarte jeszcze inne umowy w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Radny Piotr Barszcz oraz radny Antoni Rak zapytali o wysokość kwoty rocznej z tytułu obniżenia kosztów
utrzymania wynajętych lokali.
Kierownik Wydziału GK Pani Joanna Mokrzan udzieliła odpowiedzi.
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 5
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały nie przedstawiono.
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 6 członków – 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015
rok,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały nie dokonano.
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 6 członków – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok budżetowy 2015,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały doskonal Z-ca Burmistrza Dariusz Struski,
informując, że zgodnie z art. 70 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły
wyodrębnia się środki na dofinansowanie form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan
dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli był ustalany na spotkaniu
z dyrektorami szkół i przedszkoli. Plan ten został również pozytywnie zaopiniowany przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego.
Przewodniczący Komisji poinformował o prośbie Przewodniczącej ZNP w sprawie uczestnictwa
w posiedzeniach komisji na których będą omawiane tematy dot. oświaty.
Radny Przemysław Ślęzak zapytał czy w każdej placówce szkolnej jest nauczyciel logopeda.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że w każdej placówce jest zatrudniony logopeda.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk wnioskował o dokonanie wyboru Z-cy Przewodniczącego
Komisji, zgłosił kandydaturę radnego Piotra Barszcza. Ponadto poprosił o zgłaszanie innych kandydatów.
Radni nie zgłosili innych kandydatów.
Radny Piotr Barszcz wyraził zgodę.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 radnych - przy 5 głs. „za” i 1 głs. „wstrzymującym
się” wybrała na Zastępcę Przewodniczącego Komisji radnego Piotra Barszcza.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i w imieniu mieszkańców ulicy Mickiewicza 1 -1a oraz 3 3a w Lewinie Brzeskim :
1) o zmianę planowanej lokalizacji boksu na pojemniki na odpady tj. w kierunku ogrodów , ponieważ
obecny plan powoduje likwidację garaży i usytuowany boks jest zbyt blisko bloku mieszkalnego,
2) o zamontowanie lampy oświetleniowej.
Burmistrz poinformował, że na powyższe tematy udzielił już odpowiedzi zainteresowanym.
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic w n o s i o uregulowanie godzin włączania i wyłączania lamp
oświetleniowych z uwagi na włączanie się lamp już o godz. 14.30, kiedy jest jeszcze widno a wyłączane są
o godz. 6.30 kiedy jest jeszcze ciemno.
Burmistrz poinformował o sposobie realizacji wniosku.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w n o s i w imieniu Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej Spółka Akcyjna w Opolu o poprawienie wjazdu przy kwiaciarni Placu Wolności
w Skorogoszczy, ponieważ autobusy zahaczają podwoziem oraz ustawienie przy drodze dojazdowej do
przystanku (na wysokości sklepu) znak zakazu zatrzymywania i postoju w dni robocze.
Przedłożył pismo OPKS S.A. Opole.
Burmistrz poinformował o sposobie realizacji wniosku.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa zapytał czy w przyszłym roku działające na terenie gminy trzy Uczniowskie
Kluby Sportowe będą mogły liczyć na wsparcie finansowe gminy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny w n o s i o:
1) naprawienie studzienek w drodze w ulicy Kosynierów w Lewinie Brzeskim, ponieważ ich naprawa nie
daje żadnego efektu, w dalszym ciągu powstają ubytki. Kolejna studzienka do naprawy przy której
powstaje ubytek położona jest przed skrzyżowaniem dróg Kosynierów - Narutowicza ( prawa strona),
2) rozważenie możliwości zamontowania chociaż jednego spowalniacza w ulicy Narutowicza
w Lewinie Brzeskim z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.
Burmistrz poinformował o sposobie realizacji wniosku.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Przewodniczący Komisji poruszyli temat parkowania pojazdów
przy ul. Narutowicza w Lewinie Brzeskim.
W dyskusji udział wzięli: Burmistrz Lewina Brzeskiego, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta
i Przewodniczący Komisji.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 1555 zamknął
posiedzenie komisji.

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

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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