P r o t o k ó ł Nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
22 kwietnia 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 Przemysław Ślęzak
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował o złożonym wniosku przez Burmistrz Lewina
Brzeskiego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o umieszczenie w porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2015r. projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2015 rok. Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 7
w celu zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 6 radnych - 6 głs. „za” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 4/2015 z dnia 25 marca 2015r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 18 marca
2015 roku do dnia 14 kwietnia 2015r.;
3. Zapoznanie się z informacją nt. analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok
2014 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej;
2) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2014;
3) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
4) współdziałania między Gminą Lewin Brzeski a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Lewin Brzeski;
5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu
zlokalizowanego przy ul. Słonecznej;
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Lewin Brzeski;
7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2014 rok z wykorzystaniem środków publicznych.
6. Zapoznanie się z informacją nt. działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2014r..
7. 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 4/2015 z dnia 25 marca 2015r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radny Dariusz Zięba naniósł poprawki do przesłanego protokołu, który po poprawkach został ponownie
przesłany członkom komisji.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 4/2015 - jednogłośnie – 6 głs. „za .
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 18
marca 2015 roku do dnia 14 kwietnia 2015r. Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił
o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
W dyskusji zabrali głos:
Radny Antoni Rak zapytał dlaczego nie jest naliczany podatek VAT do cen lokali mieszkalnych?
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Barbara Chyża.
Radny Roman Pudło zapytał o stawki czynszu najmu lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz
dzierżawy gruntu.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk.
Kolejno radny Antoni Rak zapytał co oznacza procedura sprzedaży nieruchomości działki nr 1444/17
położonej w pobliżu ul. Chopina w Lewinie Brzeskim, czy powyższa nieruchomość została już sprzedana
w drodze przetargu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się o szczegółowe wskazanie położenia
tej nieruchomości.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski oraz Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się o szczegółowe wskazanie położenia działki nr 427 w Borkowicach oraz na
czym polega plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy.

Szczegółowej informacji o położeniu nieruchomości udzieliła Kierownik Pani Zofia Woszczyk.
W dyskusji w sprawie wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy udział wzięli :
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk, Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o wydzierżawioną na okres wakacji
nieruchomość położoną przy akwenie wodnym w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał o jaki okres dotyczy rozłożenie należności
wynikające z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk.
Radny Dariusz Zięba oraz radny Antoni Rak zwrócili uwagę na brak informacji w sprawozdaniu
o położeniu nieruchomości.
Z-ca Burmistrza poinformował, że w kolejnym sprawozdaniu będą już wskazane położenia nieruchomości.
Radny Dariusz Zięba zapytał o szczegółowe wskazanie położenia działki nr 15/3 w Borkowicach.
Szczegółowej informacji o położeniu nieruchomości udzieliła Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk przypomniał o propozycji Komisji wydzielenia terenu przy
stacji PKP w Lewinie Brzeskim na parking. Następnie zapytał czy dlatego też wstrzymano sprzedaż działki
nr 845 położonej przy byłej gazowni.
Na powyższe zapytanie odpowiedzi udzielili: Kierownik Wydziału RN Pani Zofia Woszczyk i Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski.
Radny Dariusz Zięba zapytał czego dotyczyła zmiana w regulaminie przyznawania nagród Burmistrza
Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy”.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Stuski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o tematykę spotkania w Regionalnym Centrum
Rozwoju Edukacji - współfinansowanie projektów na lata 2014 -2020 z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Za-ca Burmistrza poinformował , że dotyczyło propozycji wzięcia udziału Gminy w projekcie dotyczącym
programu „dwujęzyczne dzieci”. Udział Gminy wynosiłby tylko 1,50 zł/dziecko miesięcznie. Z tego
programu mogą skorzystać już dzieci trzy letnie w przedszkolach.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Informacja nt. analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2014
z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy
odzyskiwania odpadów są spełnione, Gmina nie będzie płacić żadnych kar. Problem może być
w przyszłości z odpadami biodegradalnymi i gruzem bo wykonanie wynosi już 100%.
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Kierownik Wydziału GK Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że zostało w bieżącym roku uruchomiona
kompostowania w Opolu, gdzie odpady biodegradalne będą odpowiednio składowane i przetwarzane a
następnie wykorzystywane do innych celów.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że w związku ze zmianą
pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
Spółdzielnię Mieszkaniową to w Urzędzie pracownicy będą mieli mniej pracy, będzie się to wiązało
z reorganizacją pracy. Do obsługi zadania zostały utworzonych 2,5 etatu. Należy mieć na uwadze, że
ściągalność przez Gminę jest bardzo dobra, zaległości wynoszą tylko 5%. Ma obawy, że jak przejmą
Wspólnoty Mieszkaniowe to zaległości mogą wzrosnąć. Wspólnoty zostały dodatkowo obciążone
pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami, a nie są do tego przygotowane.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że w związku ze zmianą w ustawie obowiązek
pobierania opłat przeszedł też na Wspólnoty Mieszkaniowe, to teraz Wspólnoty Mieszkaniowe
i Spółdzielnie będą składać do gminy deklarację w imieniu wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych. To
Wspólnoty Mieszkaniowe będą od swoich najemców dochodzić należności z tytułu nie płacenia za
odpady.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zabierając głos poinformował, że w wyniku obciążenia
Wspólnot Mieszkaniowych pobieraniem opłat za odpady składają wnioski do Sądu. Zwrócił uwagę, że
przełożono obowiązki Gminy na Wspólnoty.
W dyskusji udział wzięli: Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Kierownik
Wydziału GK Pani Joanna Mokrzan, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał od kiedy wchodzi zmiana uiszczania opłat za odpady
komunalne.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku znowelizowaną ustawą zmiana zasad winna być
wprowadzona z dniem 1 stycznia br., planuje się wprowadzić z dniem 1 lipca br. Najpierw będzie
zorganizowane spotkanie z Wspólnotami Mieszkaniowymi i Spółdzielniami.
Radny Dariusz Zięba zapytał o lokale mieszkalne, które nie podlegają Wspólnotom.
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta jeszcze raz powtórzył pytanie czy nastąpi zmniejszenie etatów
w Urzędzie w związku z przekazaniem części obowiązków pobierania opłat za odpady przez Wspólnoty
Mieszkaniowe i Spółdzielnie.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.
W dyskusji udział wzięli: Skarbnik Gminy, Z-ca Burmistrza, Przewodniczący Komisji, Przewodniczący Rady
Samorządu Miasta, radny Roman Pudło, radny Antoni Rak.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że
obowiązek pobierania opłat przez Wspólnoty Mieszkaniowe (w tym czasie nie dotyczyło Spółdzielni
Mieszkaniowych) był już od 1 lipca 2013 roku, tylko nie był dokładnie sprecyzowany. Obecnie przepisy
zostały uszczegółowione, z których jasno wynika, że zarządca składa i ponosi odpowiedzialność za
pobieranie opłat z tytułu gospodarowania odpadami. Gmina nie może pobierać opłat od właścicieli lokali
mieszkalnych będących we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych.
Radny Antoni Rak zapytał w jaki sposób Urząd będzie kontrolował składane deklaracje przez Wspólnoty
Mieszkaniowe i Spółdzielnie po wprowadzeniu zmian. Indywidualne gospodarstwa składają Gminie. Co
będzie jak zostanie złożona deklaracja np. na 80 osób a mieszka więcej osób.
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Odpowiedzi udzieliła Pani Joanna Mokrzan i Skarbnik Gminy.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, Skarbnik Gminy, Przewodniczący
Komisji, radny Dariusz Zięba, Z-ca Burmistrza.
Radny Antoni Rak zapytał czy wszyscy mieszkańcy otrzymali pojemniki na odpady co składali deklaracje.
Kierownik Pani Joanna Mokrzan odpowiedziała, że jeszcze nie wszyscy otrzymali pojemniki na odpady.
Przewodniczący Komisji poinformował, że nie otrzymał również do tej pory pojemnika na bioodpady.
Kolejno radny Antoni Rak zapytał dlaczego tak długo trwa rozprowadzanie pojemników na odpady, jak
długo będzie trwała taka sytuacja.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował o zaplanowanym spotkaniu z Firmą Remondis, powyższa
sprawa zostanie przekazana.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zaznaczył, że po sześciu miesiącach realizacji
zmian w pobieraniu opłat przez Gminę, Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe Urząd
przedłoży analizę kosztów.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zaproponował powyższy temat wprowadzić do planu pracy
Komisji na 2016 rok.
Komisja przez aklamację przyjęła propozycję jednogłośnie.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
w/w informację.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:
ppkt 1
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej;
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali obszerne materiały, w związku z tym
prosi o zadawanie pytań. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz, że co roku do
dnia 30 kwietnia każdego roku organ wykonawczy przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do
ustalenia planu finansowego w zakresie pomocy społecznej na rok następny.
Następnie Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że w ocenie zasobów
pomocy społecznej są inne dane niż przedstawione w sprawozdaniu z działalności Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczące przyznanych osobom form pomocy - zasiłki celowe.
Kierownik M-GOPS wyjaśniła różnicę liczby osób korzystających z przyznanych zasiłków celowych.
Ponadto przedstawiona informacja jest sporządzana na podstawie otrzymanych danych z różnych
instytucji.
Radny Roman Pudło zapytał czy liczba mieszkańców gminy się zwiększa czy zmniejsza.
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Kierownik Pani Krystyna Warchał - Lenartowicz odpowiedziała, że liczba mieszkańców w Gminie się
zmniejsza. Od roku 2012 do 2015 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 500 osób.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał, czy wszyscy są zatrudnieni na
pełnych etatach, ponieważ z przedstawionej informacji wynika, że w OPS jest 27 etatów.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Pani Krystyna Warchał - Lenartowicz, informując, że oprócz gońca
wszyscy są zatrudnieni na pełne etaty.
Radny Dariusz Zięba zadał pytanie w sprawie występowania przez Ośrodek z wnioskami dotyczącymi
dłużników w celu ściągnięcia należności poprzez złożenie 3 wniosków do Starosty Powiatu Brzeskiego
o zabranie dłużnikowi prawa jazdy.
Kierownik Pani Krystyna Warchał – Lenartowicz udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na bardzo wysoką kwotę należności z tytułu
realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, jest to kwota prawie 8.000.000 zł.
Kierownik M-GOPS poinformowała, że w OPS system ściągalności jest skuteczniejszy niż był w ZUS. Z roku
na rok jest lepsza ściągalność a jest to spowodowane umieszczaniem dłużników w krajowym rejestrze
dłużników.
Uwaga – obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski. Stan – 5 radnych.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał czy OPS otrzymuje wytyczne dotyczące adopcji dzieci
przez rodziny zastępcze, molestowanie dzieci. Jest głośno, że OPS lekceważy sytuacje rodzinne, że nie
interweniuje w niektórych sprawach. Nie dotyczy to tylko rodzin zastępczych, ale też wszystkich rodzin
potrzebujących pomocy.
Kierownik M-GOPS Pani Krystyna Warchał – Lenartowicz poinformowała, że są zlecane przez Opolski
Ośrodek Adopcyjny wywiady odnośnie adopcji dzieci, ale tylko w sytuacjach sporadycznych. Tym
zadaniem zajmuje się PCPR, Sądy, które zlecają różnym instytucjom wydanie opinii.
Kierownik dodała, że teraz zatrudnia się asystentów rodzinnych, pracują w różnych godzinach przez cały
rok. Obecnie jest zatrudniony jeden a od m-ca maja będzie zatrudniony jeszcze jeden. Zajmuje się
rodziną, która wymaga szczególnej opieki. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie rodziny chcą pomocy.
Staramy się do wszystkich potrzebujących dotrzeć.
Radny Dariusz Zięba zapytał kto zajmuje się domem po samotnie zmarłej kobiecie w Skorogoszczy,
ponieważ zaczynają się interesować różne osoby tym domem.
Odpowiedzi udzieli: Kierownik OPS i Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
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przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2014,
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali obszerne materiały, w związku z tym
prosi o zadawanie pytań. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka, zachodzi potrzeba
podjęcia uchwały przyjmującej sprawozdanie.
Zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Komisja nie wniosła, nie odbyła się dyskusja.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do przedłożonego
projektu uchwały poinformował, że Komendant Powiatowy Policji w Brzegu wystąpił z wnioskiem
o środki na dodatkowe służby wykonywane przez policjantów z Komisariatu w Lewinie Brzeskim w czasie
ponadnormatywnym na imprezach organizowanych przez Gminę według jej zapotrzebowania. Przy
opracowaniu dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszane
przez władzę samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy. Postanowiono przekazać
kwotę w wysokości 4.000 zł. W związku z tym chciałby wiedzieć gdzie będą prowadzone patrole, ile ich
będzie i w jakim terminie.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że postanowiono przekazać z dochodów Gminy kwotę
4.000 zł, tyle na ile Gminę stać. W poprzednich latach przekazywana była większa kwota. Patrole na
pewno będą się odbywały w okresie wakacyjnym, w tym czasie będzie plaża otwarta, gdzie trzeba będzie
zwiększyć na tym terenie patrole.
Przewodniczący Komisji popiera przeprowadzanie patroli, ponieważ w Gminie terenów przybywa coraz
więcej jak tereny rekreacyjne, tereny pożwirowe, teren kąpieliska, teren przy jazie. Niektóre tereny są
zdewastowane dlatego też potrzebne są patrole.
Wobec powyższego w n o s i do Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedstawienie szczegółowej informacji
z przekazanych środków finansowych do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na
dodatkowe patrole policji na terenie gminy Lewin Brzeski. Gdzie będą, ile i w jakim terminie.
Radni przez aklamacje poparli wniosek Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, poinformował ze środki na pewno nie będą
przekazane do Komendy Powiatowej w Brzegu tylko w Lewinie Brzeskim. Może być tylko taka sytuacja, że
policjanci z Brzegu będą przeprowadzać patrole. Będzie to zależało ile w tym czasie policjantów będzie
pracowało w Lewinie Brzeskim, ponieważ jest to okres wakacyjny - urlopowy. W celu uzupełnienia
brakujących policjantów będą prowadzić patrole też policjanci z prewencji z Brzegu.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że zostanie przygotowania i przedłożona informacja gdzie
będą prowadzone patrole, ile ich będzie i w jakim terminie.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża poinformowała, że w poprzednich latach w porozumieniu było
zapisane, że rozliczenia dokonuje się miesięcznie z każdego dnia i liczby godzin.
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Radny Dariusz Zięba poinformował, że otrzymał informację o szukaniu oszczędności w Komisariacie Policji
w Lewinie Brzeskim, ma być w godzinach nocnych zamknięty. Komenda Powiatowej Policji w Brzegu ma
obsługiwać Komisariat w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny poinformował, że z dniem
1 czerwca br. ma nastąpić likwidacja 5 etatów dyżurnych w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim. Cała
dyżurka przenoszona jest do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, a Gmina ma przekazać środki.
Sytuacja w Gminie staje się niebezpieczna, wystąpiło dużo włamań np. przy ul. Narutowicza w Lewinie
Brzeskim, dwa morderstwa. Jeżeli w takim przypadku Komenda Powiatowa w Brzegu ma zamiar
zlikwidować dyżurkę - gdzie jest 5 etatów. Należy mieć na uwadze, że Komisariat w Lewinie Brzeskim
obsługuje dwie gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek odnosząc się do wypowiedzi przedmówców
poinformował, że już od pewnego czasu planowana jest reorganizacja Komisariatu Policji w Lewinie
Brzeskim. Nie ma jeszcze konkretnych decyzji o reorganizacji. W przypadku reorganizacji decyzyjność, co
do zgłoszeń otrzymałby Komendant Powiatowej Policji w Brzegu. Likwidacja pięciu etatów
funkcjonariuszy pełniących całodobowe dyżury otrzymałaby inne zajęcia. W związku z tym Komisariat
Policji w Lewinie Brzeskim byłby w godzinach nocnych zamknięty. Jeżeli zapadnie taka decyzja to na
pewno należałoby zwołać debatę z samorządem.
Odpowiedzi na powyższy temat udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk przypomniał, że również podobna sytuacja miała miejsce
cztery lata temu, gdzie Rada Miejska występowała z apelem, w związku z powyższym wnosi o wystąpienie
z apelem do Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Wojewódzki Policji w Opolu, Komendanta
Powiatowego Policji w Brzegu.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski,
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, radny Roman Pudło, radny Antoni Rak, radny Dariusz Zięba.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta poinformował, że zwołał posiedzenie Rady Samorządu Miasta
na dzień 11 maja br. gdzie również zajmą się tym tematem.
Radny Dariusz Zięba zaproponował nie przekazywać środków dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim
do czasu zorganizowania spotkania.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 3 głs. „za” przy 2 głs.
„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Ponadto Komisja w n o s i do Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedstawienie szczegółowej informacji
z przekazanych środków finansowych do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe
patrole policji na terenie gminy Lewin Brzeski. Gdzie będą, ile i w jakim terminie?
ppkt 4
współdziałania między Gminą Lewin Brzeski a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Lewin Brzeski,
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Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały
poinformował, że organ prowadzący szkoły wyodrębnienia środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Następnie zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu jest zapisane, że będzie wydatkowane 35% środków
na organizacje doradztwa metodycznego nauczycieli a raz, że 30% środków.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak wyjaśnił, że nastąpiła zmiana
w zakresie organizacji doradztwa metodycznego nauczycieli wprowadzona na wniosek dyrektorów szkół
i przeszkoli. Na realizację zadania będą przekazanie środki do Województwa Opolskiego w wysokości,
30% kwoty wynikającej z Karty Nauczyciela. Będzie to o 5% mniej wydatkowanych środków z budżetu.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Kierownik Wydziału OK Pan Marek
Nowak, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu
zlokalizowanego przy ul. Słonecznej,
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały,
poinformował, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dotyczy
terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej, na której nie przewiduje się inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy.
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 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Lewin Brzeski,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały poinformował, że
niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta Lewin Brzeski.
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lewin Brzeski teren planuje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
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 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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ppkt 7
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy,
informując, że:
I. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 99.900 dotyczy zmniejszenia w zakresie :
- wydatków na remonty bieżące dróg - 20.000,00 zł.
- wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów pożyczek) - 23.000,00 zł,
- wydatków przeznaczonych na remont świetlicy (FS- Nowa Wieś Mała) - 2.000,00 zł,
- wydatków na remont pomieszczeń transportowych (FS- Łosiów) - 3.000 zł,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki gruntami - 43.000 zł,
- wydatków przeznaczonych na zakup pompy strażackiej OSP ( FS- Łosiów ) - 5.000 zł,
- zakupu kosiarki sołectwa Chróścina ( Fundusz sołectwa) - 3.900 zł.
Zwiększeń w zakresie:
- wydatków dotyczących dróg gminnych ( poprawa stanu nawierzchni ul. Leśnej w m. Skorogoszcz 9.000 zł, zakupu znaków drogowych - 5.000 zł ,zakup tłucznia – FS Nowa Wieś Mała - 2.000 zł ),
- wydatków przeznaczonych na aktualizację opłat w zakresie użytkowania wieczystego - 5.000 zł,
- wydatków związanych z promocją – FS Chróścina- 330 zł ,
- wydatków za dodatkowe służby ( Komenda Powiatowa Policji)- 4.000 zł,
- wydatków dotyczących remontu OSP w Łosiowie (FS-Łosiów) - 5.000 zł,- zakupu kosiarki i kosy spalinowej (FS- Chróścina ) - 3.570 zł,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie remontu ul. Krasickiego w Lewinie Brzeskim - 20.000 zł,
- zakup kosiarki – traktora (FS Łosiów –3.000 zł) - 10.000zł,
- wydatków w zakresie wykonania projektu pn.,, Lekkoatletyczny Orlik” - 36.000zł
Radny Piotr Barszcz zapytał czy odbył się przetarg na sprzedaż działki nr 629/5 o pow. 0,3715 ha i działki
nr 629/4 o pow. 0,0613 ha zabudowanych zespołem budynków i budowli (po byłym młynie przy PZZ)
położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej.
Na powyższe zapytanie odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba, Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Do pkt 5
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2014 rok z wykorzystaniem środków publicznych.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż powyższa informacja została przygotowana na
podstawie przyjętym corocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowanych ze środków budżetowych gminy.
Radny Roman Pudło poinformował, że z dniem 01 maja br. będą już w Stacji Caritas w Skorogoszczy
pracowały 3 osoby, bo do tej pory pracowały dwie osoby w związku z odejściem jednej osoby. Co
spowodowało osłabienie zespołu.
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Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań, nie podjęła dyskusji do tematu.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
w/w sprawozdanie.
Do pkt 6
Zapoznanie się z informacją nt. działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin
Brzeski za 2014r..
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag do
otrzymanej powyższej informacji.
W dyskusji udział wzięli: Rady Roman Pudło, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Komisji
radny Robert Laszuk, radny Antoni Rak.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego informacji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
w/w sprawozdanie.
Do pkt 7
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny w n o s i o rozważenie wymiany windy albo
dokonanie jej modernizacji w budynku przy ul. Kościuszki Nr 52 w Lewinie Brzeskim, w którym mieści się
gabinet rehabilitacyjny na pierwszym piętrze. Obecna winda nie spełnia swojej roli. Osoby korzystające
z rehabilitacji w ostatnim czasie nie mogły skorzystać z windy, ponieważ przez trzy dni była nieczynna.
Ponadto osoby mają problem z wciśnięciem i trzymaniem przycisku w windzie.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk wspomniał jak na spotkaniach dot. budowy windy
interweniował w sprawie montowanej windy, że nie spełnia roli dla osób niepełnosprawnych.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa ponowił wniosek z dn. 18 .02.2015r. w sprawie umożliwienia dojścia
i powrotu pasażerom do stacji PKP, ponieważ w związku z prowadzonymi pracami remontu mostu przy
ul. Kolejowej w Łosiowie przejście z peronu przez kładkę jest źle oznaczone.
W związku z tym w n o s i o dokonanie oznaczenia wyjścia z peronu przez kładkę na drugi peron jak
również zabezpieczenie terenu budowy.

Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na poruszający się
ciężki sprzęt po nowowybudowanym chodniku przy ul. Chopina w Lewinie Brzeskim, który
spowodował uszkodzenie chodnika.
Z-ca Burmistrz poinformował, że w powyższej sprawie zostały już podjęte działania, uszkodzony
chodnik zostanie naprawiony.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że już raz zwracał uwagę, że na placach
budowy gdzie są wyremontowane drogi i chodniki, aby zobowiązywać wykonawcę do układania
najazdów (pomosty zabezpieczające).
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Z-ca Bumistrza Dariusz Struski poinformował, że w związku, iż jest nowowybudowana droga i chodnik
zostanie wystosowane pismo do właścicieli nieruchomości przy ul. Chopina w Lewinie Brzeskim
o stawianie najazdów.
Radny Dariusz Zięba w n o s i w imieniu mieszkańców przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy o sprawdzenie
stanu zdrowotnego pochylonego drzewa ( koło słupa elektrycznego, lampa nr 9), który opiera się o kabel
słupa elektrycznego.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk o godz. 16.58
zamknął posiedzenie.

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