P r o t o k ó ł Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
25 marca 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 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. Nieobecny radny Piotr Barszcz.
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku ze złożonym przez Grupę Radnych
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim wnosi o wprowadzenie do
porządku posiedzenia komisji w pkt 3 ppkt 10 – zaopiniowanie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 6 radnych - 4 głs. „za” przy 2 głs. „wstrzymujących się” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z :
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 lutego 2015r. do dnia 17 marca
2015r. ,
2) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienie potrzeb związanych
z realizacją zadania.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał :
1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017,
2) uchylenia uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski,
3) utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski,
4) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
5) wyboru przedstawiciela gminy Lewin Brzeski do rady społecznej działającej przy Brzeskim Centrum
Medycznym,
6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
dla Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok” ,
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzyszowice”,
8) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
10) nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015r.
5. 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 protokołu Nr 3/2015 z posiedzenia komisji w dniu 25 marca 2015r.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych, którzy wyrazili życzenie oraz w wersji
papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że w protokole z posiedzeń Komisji w przypadku
nieobecności radnego w posiedzeniu komisji będzie wpisywane tylko imię i nazwisko, bez podania przyczyn
nieobecności. W związku, iż za każdą nieobecność radnego potrąca się 20% przysługującej Mu miesięcznej
diety.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 3/2015 - jednogłośnie 6 głs. „za”.
Do pkt 2
Komisja przystąpiła do zaopiniowania sprawozdania:
ppkt 1
z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 lutego 2015r. do dnia 17 marca
2015r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o jedną z osób powołaną do składu Społecznej Komisji
Mieszkaniowej oraz o Firmę, która będzie zbierała na terenie miasta drobny sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
Na w/w zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Dariusz Zięba zapytał o powód odmówienia umorzenia zaległości czynszowej za najem lokalu
socjalnego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Roman Pudło zwrócił się z propozycją umieszczania nazwisk osób, którym wyrażono zgodę na
udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o bardziej szczegółowe informacje
przejętych na rzecz Gminy Lewin Brzeski nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ulicy Fabrycznej
w Lewinie Brzeskim.
Kolejno odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Następne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta dotyczyło umorzenia zaległych opłat
czynszowych za najem lokalu mieszkalnego oraz o przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość gruntową po
podziale geodezyjnym położoną przy ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zwrócił uwagę na coroczny ogłaszany konkurs na
stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy, trwa to już od kilku lat. Czy nie można od razu na
kilka lat powierzyć obowiązki dyrektora.
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Wyjaśnień do zapytania udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Przewodniczący Komisji poprosił o uściślenie położenie nieruchomości gruntowej – działki nr 737/6
w Lewinie Brzeskim oraz zapytał o prowadzącą gminę w tym roku do przeprowadzenia wspólnego
przetargu na dostawę energii elektrycznej.
Burmistrz Artur Kotara i Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Zofia Woszczyk
udzielili odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o ustalone zasady współdziałania
dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z Biurem Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Lewinie Brzeskim.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Radny Roman Pudło zapytał o bezpłatne podręczniki dla uczniów, przez kogo będą opracowane czy przez
MEN czy przez szkołę.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zwrócił się z zapytaniem o nieruchomość gruntową położoną przy
ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o położenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
w Ptakowicach.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Roman Pudło zapytał o radio DOXA.
Radny Dariusz Zięba zapytał o spotkanie w sprawie Pomnika Żołnierzy Radzieckich w Mikolinie.
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie z Turon dot. oświetlenia ulicznego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Dariusz Zięba zapytał o inicjatywę utworzenia „Drogi Pokoju” na terenie powiatu brzeskiego.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Uwaga – stan radnych 7 członków, doszedł radny Piotr Barszcz.
Komisja nie wniosła 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.
ppkt 2
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienie potrzeb związanych z
realizacją zadania,
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Wprowadzenia do przedłożonego sprawozdania i projektu uchwały w sprawie przyjęcia w/w
sprawozdania nie dokonano.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do przedłożonej informacji powiedział, że zadanie to realizowane jest
w miarę możliwości gminy. Dużą rolę spełnia Świetlica Terapeutyczna, Stowarzyszenia i M-GOPS.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na wykazaną w sprawozdaniu liczbę dzieci umieszczonych w Domu
Dziecka w Skorogoszczy. Ujętych jest czworo dzieci a obecnie przebywa 5 dzieci.
Wyjaśnień udzieliła Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok
2014 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017,
Wprowadzenia do przedłożonego projektu uchwały nie dokonano.
Przewodniczący Komisji poinformował, że głównym koordynatorem Gminnego Programu
Wspierania Rodziny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim. Wspomagany
jest przez instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny oraz inne
pełniące funkcje.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że do zasobów również należałoby ująć Dom Dziecka w Skorogoszczy,
który działa na terenie gminy.
Kierownik OPS Pani Krystyna Warchał – Lenartowicz, Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan
Marek Nowak, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski udzielili wyjaśnień na zapytania radnego
Radni 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.
ppkt 2
projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski
informując, że ponownie przedłożono projekt uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę w związku z naruszeniem prawa polegającym na podjęciu jej w trybie prawa
miejscowego.
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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
ppkt 4
projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski,
Wprowadzenia do w/w projektów uchwał dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że
w związku ze zmianą w ustawie o systemie oświaty dotyczącym obowiązku dowożenia przez gminę dzieci
pięcioletnich i dzieci młodszych, zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna w przypadku zapewnienia
dowozu dzieci przez rodziców oraz ze względu na zmianę stanu prawnego zostały opracowane
i przedłożone projekty uchwał.
Zapytań i uwag do projektów uchwał nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektami uchwał.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków – 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych
przez gminę Lewin Brzeski oraz w obecności 7 członków – 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Lewin Brzeski do rady społecznej
działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym,
Omówienia projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marek Nowak Kierownik
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, poinformował, że rada społeczna jest ciałem doradczym, które
tworzy Brzeskie Centrum Medyczne. Pełni rolę organu opiniującego, podejmowane decyzje w zakresie
funkcjonowania zakładu leczniczego. Starosta Brzeski jako podmiot tworzący zakład leczniczy wystąpił
o wskazanie przedstawiciela do rady. Kadencja poprzedniej rady wygasła i należy dokonać wyboru na
kolejną kadencję.
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 6
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2015 rok”,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały nie przedstawiono.
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Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na treść zapisu w pkt 7 dot. zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Stwierdził, że brakuje zapisu
w sprawie wypadku drogowego, w wyniku, którego przewożone zwierzęta utraciły życie.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pani Joanna Mokrzan
wyjaśniając, że transport zwierząt i postępowanie z nimi w przypadku zdarzenia drogowego regulują
odrębne przepisy. Ponadto te zwierzęta nie są bezdomne.
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 7
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację
zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzyszowice”,
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 7 członków – 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
Omówienia projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Pani Urszula
Smolińska informując, że w związku z wprowadzoną zmianą autopoprawką do projektu uchwały o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok należy wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1.
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 wraz z autopoprawką wniesiona na posiedzeniu komisji .
ppkt 9
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska, informując, że :
Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 1.124.207 zł dotyczy:
- zmniejszenia środków w zakresie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej – 186.252 zł,
- zmniejszenia kwoty naliczonej dotacji przedszkolnej - 10.153 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w zakresie zwrotu środków europejskich z zadania inwestycyjnego
realizowanego w 2014 r. pn.,, Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim’’927.771 zł ( zwrot środków planowanych do otrzymania w 2015r. ,a otrzymanych w dniu 30.12.2014 r. ).
Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 52.489 zł dotyczy:
- zwrotu podatku VAT za 2014 r. - 52.489 zł,
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Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.175.146 zł planuje się przeznaczyć na:
- remonty bieżące dróg gminnych -113.000 zł,
- remont mieszkań komunalnych – 60.000 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu komunalnym - 7.000 zł,
- skutek podjętej Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym,
oraz przewodniczącym organu wykonawczego - 22.800 zł,
- wydatki w zakresie umowy z firmą Deloitte oraz wydatki bieżące - 33.989 zł,
- wydatki związane z promocją ( m.in. Turniej Gmin w ramach święta Powiatu ) – 8.500 zł
- skutek podjętej Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom (25.200 zł ),
- zakup i montaż dwóch kamer obrotowych systemu telewizji przemysłowej
centrum miasta Lewin Brzeski - 4.600 zł ,
- braki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych – 210.000 zł
- remont ogrodzenia i dachu PSP Lewin Brzeski- 100.000 zł,
- remont sali gimnastycznej przy PSP Skorogoszcz – 40.000 zł,
- braki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w przedszkolach – 270.000 zł,
- braki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w gimnazjach – 150.000 zł,
- prace remontowe w Gimnazjum w Łosiowie - 14.600 zł,
- przeliczenia środków w zakresie planu związanego z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 2 zł ,
- remont gminnego odcinka kanalizacji sanitarno- burzowej przy ul. Moniuszki – 30.000 zł,
- bieżącym utrzymaniem czystości na terenach gminnych – 44.250 zł ,
- dotację na zadania bieżące M i G Biblioteki Publicznej – 30.000 zł,
- wydatki majątkowe w zakresie projektu przebudowy drogi gminnej Przecza - Raski – 11.205 zł.
Przeniesienie planowanych wydatków w wysokość 945.204 zł dotyczy:
- przeniesień środków w zakresie oświaty i wychowania – 830.204 zł w związku z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego zmiany
klasyfikacji budżetowej ( wyodrębnienie wydatków ponoszonych w zakresie stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
- przeniesienia środków zaplanowanych na wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na dotację
dla Powiatu na - 100.000 zł ( remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 w m Oldrzyszowice),
- przeniesienia środków z wydatków bieżących z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków –
15.000 zł.
Zwiększenie planowanych przychodów wysokości 2.246.877zł odbywa się w związku z rozliczeniem roku
2014 ( wolne środki ).
Zwiększenie planowanych rozchodów w wysokości 13 zł odbywa się w związku z :
- otrzymaniem harmonogramu w zakresie spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn.
,, Budowa ul Chopina w Lewinie Brzeskim” – 13 zł ( przeliczenie ).
Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w wysokości 18.000 zł
odbywa się w związku z planowanym większym wpływem dochodów w placówkach oświatowych .
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, która
dotyczy zwiększenia środków z tyt. sprzedaży nieruchomości gminnych w zakresie wykonania planu na
2015 rok z przeznaczeniem na zakup działek w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej po byłym młynie,
działka nr 629/5 o pow. 0,3715 ha oraz działki nr 629/4 o pow. 0,0613 ha.
Radny Dariusz Zięba zapytał o przeznaczenie zagospodarowania omawianych działek oraz o okres umowy
z Firmą Deloitte .
Odpowiedzi udzielił Burmistrz i Skarbnik Gminy.
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 w wraz z wprowadzoną autopoprawką na posiedzeniu Komisji.

7

ppkt 10
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim,
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk przypomniał o złożonym wniosku Radnych w sprawie nadania
nazwy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski wyraziła opinię
pozytywną do projektu uchwały.
Radny Dariusz Zięba podkreślił, że inicjatywa nadania nazwy dla ronda w Lewinie Brzeskim padła tylko
przez wybranych radnych, nie został poproszony o zaakceptowanie. Jest za nadaniem nazwy ronda. Myślał,
ze Radni będąc na odsłonięciu tablicy pamiątkowej „Pamięci Żołnierzy i Działaczy Podziemia
Niepodległościowego z lat 1939 – 1955” zrozumieli inicjatywę a tu się okazuje inaczej. Jest przedłożony
projekt uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ronda. Wcześniejszy projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy ronda ( im. Żołnierzy Wykletych) został odrzucony, argumentem były koszty i że będą się gromadzić
osoby przy rondzie, czyli jak będzie nazwa Witold Pilecki to tłumy nie będą się gromadzić???
W dyskusji udział wzięli: radny Antoni Rak, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Przewodniczący
Samorządu Miasta Andrzej Grabny, radny Roman Pudło.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków – 6 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym
się” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 4
Opracowanie planu pracy Komisji na 2015r.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk przedstawił projekt planu pracy komisji na 2015 rok opracowany
na podstawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej na 2015r..
Poinformował, że chciałby zorganizować spotkanie z miejscowymi przedsiębiorcami przy udziale Burmistrza
tylko należy zastanowić się nad tematyką spotkania. Ponadto, co by Gmina miała do zaoferowania
przedsiębiorcom. Również należy mieć na uwadze czy przedsiębiorcy będą chcieli się spotkać. Dlatego też
ma prośbę do członków komisji o zastanowienie się nad propozycją spotkania.
W dyskusji udział wzięli: radny Piotr Barszcz, radny Roman Pudło, radny Zbigniew Gąsiorowski, radny
Antoni Rak.
Komisja ustaliła tematy do realizacji w poszczególnych miesiącach, które zostały ujęte w projekcie planu
pracy Komisji. Projekt planu pracy stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Burmistrza, aby pracownik tut. Urzędu - Wydział Oświaty i Spraw
Społecznych zajmujący się rejestracją działalności gospodarczej przed wydaniem druku zapytał czy osoba
potrzebuje pomocy w wypełnieniu druku, czy ma pytania.
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Radny Dariusz Zięba poinformował, że zgłosił wniosek telefonicznie do Wydziału Budownictwa
i Inwestycji tut. Urzędu w sprawie uzupełnienia brakujących kostek granitowych na Placu Wolności
w Skorogoszczy. Kostki te, uszkadzane są przez przejeżdżające samochody ciężarowe. Należałoby się
zastanowić czy nie wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. Następnie zapytał o termin realizacji
zgłoszonego wniosku.
Odpowiedzi udzieli Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego ponawia wniosek z dnia 18.02.2015r.
w sprawie sprawdzenia zamontowanej anteny 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 Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, w związku
z tym, iż Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przeprowadził kontroli z uwagi na fakt, że w dniu kontroli nie
działała sieć telewizji kablowej.
Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego w imieniu mieszkańców Lewina Brzeskiego w n o s i :
1) o wystąpienie do Firmy Mera w Lewinie Brzeskiem o zamknięcie przejazdu (w tzw. pasażu) dla
pojazdów z ulicy Kościuszki do Moniuszki w Lewinie Brzeskim. Powoduje to utrudnienie i stwarza
niebezpieczeństwo przejścia pieszym z powodu parkujących samochodach i poruszających się
pojazdach tą częścią drogi,
2) o zabezpieczenie siatkami podpór pomostu znajdujących się na terenie rekreacyjnym w Lewinie
Brzeskim przed żerującymi bobrami przebywającymi w akwenie wodnym.
Radny Antoni Rak z Lewina Brzeskiego w n o s i o :
1) nadawanie nazwy wytyczonym drogom przy podziale nowo powstających działek budowlanych,
2) uzupełnienie brakujących kostek granitowych przy studzienkach w ulicy Buczka w Lewinie Brzeskim.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o uzupełnianie przez zarządcę na rondzie w Lewinie
Brzeskim brakujących kostek granitowych kostkami granitowymi a nie innymi jak cegła czy zwykła kostka.
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o dalszy remont drogi ulicy Krasickiego
w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz wyjaśnił, która część chodnika w tej ulicy będzie remontowana.
Kierownik Wydział GK Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że w powyższej sprawie wystąpiono do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, którego obowiązkiem jest stale monitorowanie punktów
pól elektromagnetycznych. Teren Lewina Brzeskiego jest objęty badaniem.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował o otrzymanym piśmie z Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu w sprawie prac społecznie użytecznych. W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej zmusi
gminę do rezygnacji z tych prac do czasu zmiany finansowania.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.50 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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