PROTOKÓŁ

NR 5/2015

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 23 kwietnia 2015r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1317
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji. Nieobecni
usprawiedliwieni
Listę obecności radnych członków Komisji oraz listę zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do
protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 kwietnia
2015r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. W związku z tym Przewodniczącego Rady przekazał projekt uchwały do
zaopiniowania na dzisiejszym posiedzeniu. Wnosi o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła propozycję wprowadzenia do porządku obrad projekt uchwały.
Wobec powyższego porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 4/2015 z dnia 25 marca 2015r.
2. Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
3. Zaopiniowanie sprawozdań z :
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 14 kwietnia
2015r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok z wykorzystaniem środków
publicznych.
4. Zapoznanie się z informacją nt. :
1. działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2014r.;
2. analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2014 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
5. 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
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6. Sprawy różne, wolne wnioski.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 4/2015 z dnia 25 marca 2015r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Do pkt 2
Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że do omówienia niniejszego tematu zostali
zaproszeni Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego P. Agnieszkę Zadola , która nie mogła
przybyć na dzisiejsze spotkanie oraz Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Lewinie Brzeskim P. Arletta Kostrzewa , którą poprosił o przedstawienie informacji na niniejszy temat.
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lewinie Brzeskim
P. Arletta Kostrzewa przedstawiła informacje nt dopłat bezpośrednich dla rolnictwa , terminie składania
wniosków , który został on wydłużony do 15 czerwca 2015r. a ostateczny termin to 10 lipca 2015r. Przeprowadzonych na terenie powiatu brzeskiego cykl u szkoleń dla rolników dotyczących nowych zasad
wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdań z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 18 marca 2015 roku do dnia 14 kwietnia 2015r.;
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań i uwag do sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
ppkt 2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok z wykorzystaniem środków publicznych.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań i uwag.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 4
Zapoznanie się z informacją nt. :
ppkt 1
działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2014r.;
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji na niniejszy temat.
ppkt 2
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2014 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Radna Anna Zacharewicz zgłosiła wniosek o zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów gromadzonych
w pojemniku z żółtą klapą (tworzywa sztuczne, papier, metal) szczególnie w okresie letnim.
Członkowie Komisji poparli niniejszy wniosek przyjmując przez aklamację.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, czy mieścimy się w kosztach.
Kierownik Wydz. GK Joanna Mokrzan wyjaśniła, że mieścimy się w kosztach i z budżetu gminy nie dopłacamy. Zaległości w opłatach oscylują w granicach 5%. Osiągnęliśmy wskaźniki narzucone rozporządzeniami
Unii Europejskiej , jest to duży plus. Nie osiągnięcie wskaźników skutkuje nałożeniem kar.
Do pkt 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
Projekt uchwały opracowano zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej stanowiącej, że gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz, że co roku do dnia 30 kwietnia organ wykonawczy przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą
podstawą do ustalenia planu finansowego w zakresie pomocy społecznej na rok następny. W obecnym
stanie rzeczy zachodzi potrzeba podjęcia uchwały zawierającej ocenę i rekomendację organu wykonawczego gminy, co do zadań w sferze pomocy społecznej w bieżących okresach.
Zapytania i uwagi :
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy zwiększa się, czy zmniejsza liczba ludzi objętych
pomocą?
Kierownik M-GOPS Krystyna Lenartowicz- Warchał wyjaśniła, że zmniejsza się liczba ludności, jest mniej
dzieci i można zaobserwować spadek ludzi korzystających z pomocy.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem , jaka jest przyczyna zmniejszenia
liczby dzieci?
Kierownik M-GOPS Krystyna Lenartowicz- Warchał wyjaśniła, dużo jest wyjazdów zagranice z całymi rodzinami myśli, że jest to jeden z powodów.
Poruszono również sprawę osób stale korzystających z pomocy i nie podejmujących pracy.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2014,
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały zostaje przedłożony w związku z wystąpieniem z wnioskiem Komendanta Powiatowego
Policji w Brzegu 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.
Podstawą przekazania środków dla Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane
z Komendantem Powiatowym, regulujące zasady przekazywania środków.
Zapytania i uwagi :
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił się z zapytaniem na czym będzie polegała pomoc. Ma uwagę, dlaczego
ma być dofinansowane dodatkowe patrole.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że przed podpisaniem porozumienia będzie ustalony zakres w
jakim służby te będą pełnione. Służby te chcemy żeby były wzmożone w okresie letnim, porach wieczornych. Harmonogram będzie przygotowany. Dodatkowe służby ponad plan.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 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.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Zapytania i uwagi :
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił się z zapytaniem dlaczego nadal szkolimy nauczycieli chociaż są tacy,
którzy mają emerytury i dodatkowo pracują głównie chodzi o przedszkola a młodzi wykształceni z terenu
gminy szukają pracy w Opolu lub dalej. Pytanie dlaczego ktoś kto ma emeryturę, czy nabył prawa do emerytury nie jest na emeryturze tylko blokuje dalej etaty dla ludzi młodych, którzy mogą pracować a nie mają
pracy?
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że odnośnie emerytów zatrudnionych w szkołach, nie zna skali
na dzień dzisiejszy , są to może jeden lub dwa przypadki . Sytuacja taka może występować gdy któryś
z nauczycieli jest na dłuższym zwolnieniu emeryt na czas nieobecności jest zatrudniany . w innym przypadku, który zdarz się to jeżeli jest niepełny etat, kilka godzin i nikt nie przyjdzie do pracy na te godziny.
Natomiast w sprawie doskonalenia są nim objęci wszyscy nauczyciele , wynika to z ustawy Karta nauczyciela. Ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia jest co roku przeznaczana na ten cel kwota 1% .
W ramach tych środków musimy zorganizować dla tych nauczycieli doskonalenie przez powołane do tego
podmioty. Oprócz tego nauczyciele korzystają z innych form doskonalenia w postaci studiów podyplomowych, kursów szkoleń organizowane przez inne podmioty niż te o których jest mowa w tym projekcie
uchwały.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono
Zapytania i uwagi :
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, czy w planie została ujęta droga?
Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza wyjaśnił, że plan obejmuje również drogę dojazdową.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Lewin Brzeski,
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
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Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 99.900 zł dotyczy Zmniejszeń w zakresie : wydatków na remonty bieżące dróg - 20.000 zł., wydatków na obsługę długu ( odsetki od kredytów i pożyczek ) – 23.000 zł, wydatków
przeznaczonych na remont świetlicy ( FS- Nowa Wieś Mała ) – 2.000 zł, wydatków na remont pomieszczeń
sportowych ( 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 – traktorka ( FS Łosiów – 3.000 zł ) – 10.000 zł, wydatków w
zakresie wykonania projektu pn.,, Lekkoatletyczny Orlik” – 36.000 zł
Zapytania i uwagi :
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dlaczego nie zostały kupione działki przy ul. Zamkowej.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że działki zakupił inny podmiot, który podczas licytacji zaoferował
kwotę wyższą od przeznaczonej przez nas kwoty na zakup działek.
Sołtys Elżbieta Ubowska zwróciła się z zapytaniem gdzie ma powstać „ Lekkoatletyczny Orlik”?
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że „ Lekkoatletyczny Orlik” ma powstać w rejonie już istniejącego.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.

Radna Grażyna Michalska z Buszyc wnosi o wystąpienie do właściciela składowiska opon w Buszycach o usunięcie składanych opon z dróg gminnych – łączącej Jego zakład z kupionym ogrodem i za
budynkiem. Ponadto nie wywiązał się z obietnic złożonych na Zebraniu Wiejskim dotyczących zabezpieczenia zakładu w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczeństwo
Radnego Zbigniewa Wierzbickiego, który wnosi o rozwiązanie problemu zamieszkania w jednym
mieszkaniu socjalnym w Mikolinie dwóch rodzin.
Sołtys Krystyna Szmondrowska ze Skorogoszczy wnosi o wystąpienie WZMiUW w Brzegu o uprzątnięcie
pozostałych po wyczyszczeniu Potoku Borkowickiego gałęzi i nieczystości gdyż spływają one do koryta potoku.
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Sołtys Weronika Niemczyk z Golczowic prosi o ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego aby
zabezpieczyć dzwonnice bądź przystąpić do jej remontu gdyż przy wichurze spadł krzyż ważący około 50 60 kg , odpadają również cegłówki. Dzwonnica stoi na skrzyżowaniu dróg, co zagraża bezpieczeństwu jej
użytkowników.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Będkowska

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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