P r o t o k ó ł Nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 lutego 2015r.

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 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. Nieobecny radny Roman Pudło.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołów : Nr 1/2014 z dnia 08 grudnia 2014r., Nr 2/2015 z dnia 15 grudnia 2014r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 grudnia
2014r. do dnia 10 lutego 2015r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres
od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016r.,
3) określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski,
4) sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
5) zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 roku,
w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
6) przedłużenia ulicy „Sportowa” w miejscowości Łosiów,
7) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2015r.,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym
organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
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
Zatwierdzenie protokołów :
1) Nr 1/2014 z wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 08 grudnia 2014r.
2) Nr 2/2014 z posiedzenia komisji w dniu 15 grudnia 2014r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółów
przesłanych drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do treści protokołów.
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protokołów :
1) Nr 1/2014 z wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 08 grudnia 2014r.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 1/2014 z posiedzenia komisji - jednogłośnie – 6 głs.
„za”.
2) Nr 2/2014 z posiedzenia komisji w dniu 15 grudnia 2014r.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 2/2014 z posiedzenia komisji - jednogłośnie – 6 głs.
„za”.
U w a g a : Stan radnych wynosi 7. Doszedł radny Roman Pudło.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11
grudnia 2014r. do dnia 10 lutego 2015r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do
przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta P. Andrzej Grabny zapytał o stawkę żywieniową na wytwarzanie,
dostawę i wydawanie dwudaniowego posiłku wraz z napojem osobom uprawnionym i czy wybrane firmy
zaoferowały taką samą stawkę żywieniową.
Burmistrz udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że stawka żywieniowa obu firm była poniżej 4 zł.
Radny Dariusz Zięba zapytał, które placówki szkolne są obsługiwane przez wybrane firmy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Przewodniczący Komisji zapytał czy powołana Komisja Inwentaryzacyjna zakończyła inwentaryzację
w Urzędzie Miejskim oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Jakie są wyniki inwentaryzacji?
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radny Dariusz Zięba zapytał o szczegółowe położenie nieruchomości w Skorogoszczy – części działki
nr 192/34.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Zofia Woszczyk omówiła szczegółowo
położenie w/w nieruchomości przeznaczonej pod garaż gospodarczy - blaszak.
Radny Roman Pudło zapytał o przeprowadzoną kontrolę w Urzędzie przez Urząd Kontroli Skarbowej
w Opolu.
Burmistrz udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że kontrola dotyczyła właściwego naliczania subwencji
oświatowej. Takie kontrole są przeprowadzane w całej Polsce i wszędzie stwierdzono nieprawidłowości
w naliczaniu subwencji oświatowej. Przypomniał, że na sesji byłej kadencji wprowadzono zmiany
w budżecie, które dotyczyły m.in. zwrotu środków otrzymanej dotacji do budżetu państwa w wysokości
200.000 zł za rok 2011. Obecnie stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane.
Radny Antoni Rak zapytał czy kontrola dotyczyła jednej placówki oświatowej czy wszystkich placówek
oświatowych?
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Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że nieprawidłowości stwierdzono w Publicznym Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim i w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, w pozostałych szkołach nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Radny Dariusz Zięba zapytał o wprowadzoną zmianę w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy informując, że zmianę wprowadzono w regulaminie w związku
z przeprowadzoną kontrolą przez Wojewodę Opolskiego.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o spotkanie z projektantem w sprawie projektu budowy
sieci kanalizacyjnej w m. Skorogoszcz i Chróścina.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o prowadzonych procedurach w tej sprawie.
Radny Dariusz Zięba zapytał o tematykę spotkania z Kierownikiem zarządzającym rzeką Nysą Kłodzką oraz
o spotkanie z Dyrektorem PKP.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara – spotkanie z RZGW dotyczyło utrzymania terenów m.in.
koszenie, wywóz odpadów, utrzymanie ścieżek przy rzece Nysa Kłodzka. Pozostałe tereny będzie RZGW
utrzymywało. Natomiast spotkanie z Dyrektorem PKP dotyczyło przejęcia nieodpłatnie budynku stacji
kolejowej (dworzec) położonego w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło zapytał o spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim nt. Programu wsparcia gmin w budowie
mieszkań socjalnych i komunalnych.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, poinformował o możliwościach pozyskania środków na
budowę tych mieszkań.
Radny Dariusz Zięba zapytał o spotkania w Aglomeracji Opolskiej.
Odpowiedzi udzieli Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził pozytywne 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 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska
informując, że wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w wysokości
55.000 zł w związku z wykonaniem planu dochodów ze sprzedaży majątku z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne w tym:
- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Skorogoszcz i Chróścina – 45.000 zł,
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Przeniesienie planowanych dochodów w wysokości 1.737.200 zł dotyczy dostosowania § klasyfikacji
budżetowej w zakresie gospodarowania odpadami do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 16.12.2014 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 92.000 zł dotyczy zmniejszenia wydatków na gospodarce
mieszkaniowej ( 62.000 zł ) z przeznaczeniem na wydatki w zakresie utrzymania targowiska (woda, energia,
ścieki, umowa z ZMK) oraz utrzymania terenów rekreacyjnych oraz zmniejszenia wydatków w zakresie
odsetek od kredytów i pożyczek ( otrzymany zwrot środków na kąpielisko w Lewinie Brzeskim - 927.771 zł
oraz targowisko w Lewinie Brzeskim – 296.382 zł ) z przeznaczeniem na zawarcie umowy leasingu z Firmą
Volkswagen Leasing GMBH Sp. z o.o. Oddz. W Polsce w zakresie pojazdu marki Skoda.
W dyskusji zabrali głos:
Radny Roman Pudło zapytał czy jest korzystniej wzięcie samochodu w leasing i czy z tego tytułu będą
oszczędności.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o koszty eksploatacji samochodu, kto
będzie odpowiadał za utrzymanie samochodu, gdzie będzie garażowany.
Radny Dariusz Zięba zapytał, kto będzie korzystał z samochodu służbowego w przypadku przebywania
Burmistrza na urlopie.
Odpowiedzi na w/w zapytania udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o zamontowane oświetlenie uliczne na
boisku w Skorogoszczy, czy to zadanie jest dodatkowe.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
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 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
doprowadzenie ścieków na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016r.,
Burmistrz Artur Kotara zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w treści § 1, zapis jest „na od dnia
1 kwietnia 2014r. do dnia 31 marca 2015r. a winno być „ od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2016r.”,
pozostałe zapisy są prawidłowe.
Uzasadnienie do projektu uchwały dokonał Prezes Spółki „Hydro-Lew” Pan Ireneusz Szporek
informując, że cena wody i cena ścieków nie ulega zmianie, jedynie ulega zmianie opłata abonamentowa –
cena usługi odprowadzania ścieków. Związana jest z przyrostem sieci kanalizacyjnej i jej eksploatacji.
Poprosił o zgłaszanie pytań.
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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 3
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów
i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski
informując, że w związku z wprowadzoną zmianą do ustawy o systemie oświaty, regulująca sprawy
przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
i innych placówek. Wprowadzona została ustawowa zasada przyjmowania dzieci i uczniów na wolne miejsca
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Dzieci mające obowiązek wychowania przedszkolnego
przyjmowane są z urzędu. Również dzieci uczęszczające do przedszkola w roku poprzednim mają prawo do
kontynuacji wychowania przedszkolnego. Pozostałe dzieci przyjmowane są po przeprowadzeniu rekrutacji,
określono 4 kryteria. Projekt uchwały został przekonsultowany z dyrektorami przedszkoli.
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 4
projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski
informując, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty należy ustalić sieć publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę. Dotychczas obowiązkiem Gminy było dowożenie sześcioletnich dzieci do
placówek przedszkolnych obecnie obowiązkiem gminy jest dowożenie dzieci pięcioletnich jak również daje
gminie prawo dowozu dzieci młodszych, zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, jeżeli dowóz
zapewniają rodzice.
Radny Dariusz Zięba zaproponował uregulowanie nazwy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie, z uwagi,
że jest tylko jedno przedszkole i nie powinno się numerować.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził pozytywne głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
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 pozytywne głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków – 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy „Sportowa” w miejscowości Łosiów,
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 pozytywne głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków – 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
na 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie planu pracy
Rady Miejskiej. Poprosił o składanie propozycji zagadnień do planu pracy.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził pozytywne głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków – 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym,
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży
służbowej,
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy informując, iż w związku z nie ustaleniem w uchwale
Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014r. zasad potrącania diet w sytuacji
nie wykonywania funkcji Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych został
opracowany niniejszy projekt uchwały.
Radny Dariusz Zięba zapytał jaka będzie możliwość stwierdzenia nieobecności w pełnieniu funkcji sołtysa czy
Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta dłużej niż 1 miesiąc, jaka będzie data graniczna.
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Komisja nie wniosła 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 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zbliża się okres możliwości pozyskiwania środków
pozabudżetowych w ramach PROW LGD, Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna. Na dzisiejszym
posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwrócił się do uczestniczących
w posiedzeniu Sołtysów w sprawie założenia Stowarzyszeń w tych sołectwach, w których jeszcze nie ma.
Ponieważ będzie gro środków, które będzie można pozyskać na realizację zadań w sołectwach na tzw. „małe
projekty”.
Pracownicy
Urzędu
będą
służyć
pomocą
przy
zakładaniu
Stowarzyszeń,
w przygotowaniu projektu statutu, przy składaniu wniosku, tylko sołectwa muszą zdecydować jakie zadania
chcieliby realizować. Na realizację zadania na udział własny zostaną zabezpieczone środki
w budżecie i przekazane w drodze konkursu sołectwa.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na brak odpowiedzi na zgłoszone wnioski
w sprawie :
1) ustawienia znaku drogowego B-20 „Stop” lub znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniu ulic
Narutowicza i Dzierżonia w Lewinie Brzeskim. Znak drogowy B-20 był ustawiony na tym skrzyżowaniu od
strony ul. Dzierżonia ale został uszkodzony i zniknął z tego skrzyżowania.
2) obniżenia studzienek kanalizacji burzowej w jezdni na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Dzierżonia
w Lewinie Brzeskim poniżej poziomu jezdni tak aby woda bez przeszkód spływała do kanalizacji.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa w n o s i o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
umożliwienia dojścia i powrotu pasażerom do stacji PKP, ponieważ, w związku z prowadzonymi pracami
remontu mostu przy ul. Kolejowej w Łosiowie w czasie roztopów pasażerowie muszą chodzić po błocie.
Burmistrz poinformował o sposobie realizacji wniosku.
Następnie radny Piotr Barszcz zapytał o możliwość wybudowania windy w Publicznej Szkole Podstawowej w
Łosiowie z uwagi na uczęszczającego do szkoły ucznia z problemami poruszania się po budynku, przeważnie
zajęcia lekcyjne ma na wyższych kondygnacjach budynku.
Z-ca Burmistrza i Burmistrz udzielili odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że w dniu wczorajszym nie mogły dwie osoby
skorzystać z rehabilitacji, ponieważ zamontowana winda w budynku przy ul. Kościuszki nr 52
w Lewinie Brzeskim, była nieczynna. Taka sytuacja w ostatnim czasie zdarza się coraz częściej. Należałoby się
zastanowić nad możliwością zmiany windy. Serwis o każdej awarii jest informowany, ale są problemy
z szybką naprawą.

-8Kolejno Przewodniczący Komisji w n o s i o sprawdzenie zamontowanej telewizji kablowej na
budynku przy ul. Kościuszki Nr 52 w Lewinie Brzeskim, ponieważ uważa, że mają duże pole rażenia,
szczególnie na sieć WiFi z której korzysta Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”. Do czasu
zamontowania sieci kablowej działała dobrze, obecnie są coraz większe zakłócenia.
Ponadto zwraca uwagę, że w tym budynku znajduje się żłobek
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował o otrzymaniu pisma
ze Starostwa Powiatu Brzeskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela z Rady Miejskiej do pracy w Komisji
ds. oceny stanu dróg powiatowych. Do tej pory był radny Mieczysław Adaszyński.
Komisja nie zgłosiła kandydatury.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.15 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

