P r o t o k ó ł Nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
16 czerwca 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 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum, przy którym
komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu. Nieobecni radni: Przemysław Ślęzak, Dariusz Zięba.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 20 maja 2015r. i protokołu
Nr 7/2015 w dniu 08 czerwca 2015r.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2014r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim.
4. Zapoznanie się z:
1) informacją Straży Miejskiej o stanie realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie
gminy Lewin Brzeski,
2) informacją Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Lewinie Brzeskim o stanie ochronie
przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014r.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 13 maja 2015r. do
dnia 10 czerwca 2015r.
6. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz sprawozdania
finansowego i informację o stanie mienia komunalnego.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2) zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
3) nadania nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim,
4) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
dla obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Aleja Wojska Polskiego,
5) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi
Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej,
6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Wymarzonej.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków – 5 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu:
- Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 20 maja 2015r.

- Nr 7 z posiedzenia komisji w dniu 08 czerwca 2015r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółów.
Protokóły były przesłane pocztą elektroniczną do tych Radnych, którzy wyrazili życzenie oraz w wersji
papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołów – Przewodniczący Komisji kolejno poddał pod głosowanie :
- protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 20 maja 2015r.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 6/2015 - jednogłośnie – 5 głs. „za”.
- protokołu Nr 7 z posiedzenia komisji wyjazdowej w dniu 08 czerwca 2015r.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 7/2015 - jednogłośnie – 5 głs. „za” .
Do pkt 2
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski
za 2014r. tj. :
- z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim,
- z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i pytań do przedłożonego
sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim. Zwrócił uwagę na
prowadzoną czytelnię internetową, gdzie porównując miejscowości w których czytelnicy korzystali
z bezpłatnego dostępu do Internetu to najwięcej w 2014r. skorzystało z czytelni w Strzelnikach.
Pani Krystyna Chmiel w zastępstwie Dyrektora MiGBP w Lewinie Brzeskim udzieliła odpowiedzi informując,
że, pomimo, że jest to mała biblioteka to bardzo dobrze funkcjonuje, dzięki zmianie obsady w bibliotece.
Kolejno Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zabierając głos powiedział, że pozytywnie ocenia
działalność biblioteki, uczestniczy w różnych organizowanych spotkaniach w bibliotece.
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
Następnie Komisja przystąpiła do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności MiejskoGminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i pytań do przedłożonego
sprawozdania. Powiedział, że Dom Kultury również bardzo prężnie działa, organizuje wiele imprez.
Zapytań i uwag nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
ppkt 1
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim,
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk na podstawie przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że w przedłożonym projekcie przedstawiono bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r.,
informacje i objaśnienia do bilansu i do rachunku zysków i strat oraz o sprawach osobowych.
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Następnie zapytał o wykazaną stratę w kwocie 11.343,45 zł, czego ona dotyczyła.
Pani Krystyna Chmiel poinformowała, że na powyższe zapytanie w dniu dzisiejszym nie udzieli odpowiedzi.
W sprawach finansowych odpowiedzi udzieli Dyrektor na sesji.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim,
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk na podstawie przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że w przedłożonym projekcie przedstawiono bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r.,
informacje i objaśnienia do bilansu i do rachunku zysków i strat oraz o sprawach osobowych.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 4
Zapoznanie się z:
ppkt 1
informacją Straży Miejskiej o stanie realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie
gminy Lewin Brzeski,
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Naumowicz omówił przedłożoną informację o działaniach
Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Radny Antoni Rak zapytał o ściągalność mandatów karnych.
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Naumowicz poinformował, że wynosi prawie 50% nałożonych
mandatów.
Radny Roman Pudło zapytał o plan pracy Straży Miejskiej, czy ma zaplanowaną liczbę mandatów tak jak to
zostało zaplanowane w Policji.
Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Naumowicz.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny, poinformował o odczuciach
mieszkańców miasta, że Straży Miejskiej w mieście w ogóle nie widać. Uważają, że Straż Miejska została
powołana po to, aby karać mandatami za przekroczenie prędkości i na tym zarabiać. Dwóch strażników na
całą gminę jest na pewno za mało, waszą pracę można zauważyć dopiero na organizowanych różnych
imprezach otwartych. Zbliża się okres wakacyjny i dobrze by było zobaczyć strażników na kąpielisku
w Lewinie Brzeskim. Winni zwrócić uwagę na parkowane pojazdy w niedozwolonych miejscach oraz
sposobu korzystających osób z kąpieliska.
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Na powyższą uwagę odpowiedzi udzielił Burmistrz, powiedział, że zostały zakupione dwa rowery dla
strażników w celu ułatwienia dojazdu w obrębie miasta. Ponadto w okresie letnim będą częstsze kontrole
policji w ramach dotacji środków dla Policji. Dodatkowo mają być również przeprowadzone kontrole przez
policjantów (drużyn rowerowych) z Komendy Wojewódzkiej.
Komisja nie wniosła uwag i wniosków do przedłożonej informacji.
ppkt 2
informacją Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Lewinie Brzeskim o stanie ochronie
przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014r.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że prace OSP ocenia pozytywnie, a
szczególnie jednostkę OSP w Lewinie Brzeskim. Problem jest tylko, że brakuje środków oraz, że z roku na
rok spada liczba członków strażaków. Następnie zapytał o powołaną na koniec roku 2014 Komisję
Inwentaryzacją, jak zakończyła się inwentaryzacja.
Odpowiedzi udzielił Piotr Cierpisz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie
Brzeskim, poinformował, że Komisja Inwentaryzacyjna nie wniosła żadnych uwag do przeprowadzonej
inwentaryzacji.
Radny Piotr Barszcz zapytał, jakim sprzętem obecnie dysponuje jednostka OSP w Łosiowie.
Prezes Zarządu M-GOSP poinformował, że OSP Łosiów dysponuje samochodem ratowniczo – gaśniczym
jednostki OSP z Lewina Brzeskiego. Samochód pożarniczy jednostki OSP został wycofany z eksploatacji.
Koszty remontu są bardzo wysokie. Obecnie jest prowadzona zbiórka środków na przeprowadzenie
remontu.
Kolejne zapytanie radnego Piotra Barszcza dotyczyło włamania i kradzieży do budynku OSP w Łosiowie.
Prezes Zarządu M-GOSP poinformował, że Policja złapała włamywaczy i jest prowadzone wobec nich
postępowanie.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na występujące pożary na terenie naszej gminy,
liczba pożarów wzrasta jak i zagrożenia wzrastają. W ciągu roku 2014 było 124 interwencji – zapytał
o wyjazdy poszczególnych jednostek OSP działających na terenie Gminy.
Prezes Zarządu M-GOSP poinformował, że bardzo duże zagrożenia są w rolnictwie przez podpalenia ale
również zagrożenia w uczestniczeniu likwidacji wypadku, a coraz częściej biorą udział. W sprawie wyjazdów
jednostek OSP nie odpowie , ale najwięcej wyjeżdża jednostka OSP Lewin Brzeski, jednostka OSP Łosiów
i Skorogoszcz wyjeżdżają ok. 10 – 12 razy w ciągu roku i głównie do gaszenia pożarów. Jednostka OSP
Lewin Brzeski wyjeżdża do pożarów i do wypadków.
Radny Antoni Rak zapytał o wykrywalność podpaleń?
Radny Roman Pudło zapytał o zadania kobiet będących członkami OSP, jaką pełnia funkcje?
Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił Prezes Zarządu M-GOSP Piotr Cierpisz.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk w swoim imieniu jak i Komisji na ręce Prezesa Zarządu
M-GOSP podziękował strażakom za ich ofiarną pracę
Do pkt 5
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 13 maja 2015r.
do dnia 10 czerwca 2015r. Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag
i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o unieważniony przetarg na „Dowóz
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, do
zespołu szkół specjalnych w Brzegu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że zabezpieczona kwota w budżecie przekraczała
kwotę złożonej oferty. Ogłoszono ponownie przetarg.
Przewodniczący Komisji zapytał o rozłożoną na raty opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o nieruchomość położoną przy ul. Chopina
w Lewinie Brzeskim.
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie w Stowarzyszeniu Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło spotkania z przedsiębiorcami z terenu Gminy.
Burmistrz Artur Kotara powiedział, że spotkanie dotyczyło trzech tematów:
- strategii działania LGD Brzesko –Oławskiej Wsi Historycznej,
- możliwość uruchomienia funduszu gwarancyjnego (pożyczkowego) dla przedsiębiorców,
- informacja o możliwości szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu,
- informacja o sytuacji w gminie Lewin Brzeski.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło spotkania Komendantem Powiatowym Policji
w Brzegu.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi, informując, że spotkanie dotyczyło podpisania porozumienia
w sprawie przekazanej dotacji na dodatkowe służby. Natomiast Zastępca Burmistrza Dariusz Struski będąc
na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Powiatu, gdzie otrzymał informację że nie będzie redukcji etatów
w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim, również Komendant Główny Policji potwierdził pismem.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że Rada Osiedla również otrzymała
odpowiedzi na wniesiony apel w sprawie utrzymaniu obsady kadrowej na dotychczasowym poziomie oraz
całodobowych dyżurów w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy jest może informacja, kiedy zostaną uzupełnione 4 wolne
wakaty w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrz Dariusz Struski.
Radny Roman Pudło zapytał o spotkanie z delegacją z Niemiec.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 6
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Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
− sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r.,
− sprawozdania finansowego,
− informację o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Rak poinformował, że Komisji Rewizyjna
zaopiniowania w obecności 4 członków – 4 głs. „za” pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2014 rok
i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Lewina Brzeskiego. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą Nr 288/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.
wydała pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uwaga – stan członków Komisji 4 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że jest również pozytywna opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu, która uchwałą Nr 154/2015 z dnia 5 maja 2015r. wydała pozytywna opinię
do sprawozdania Burmistrza Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r.
Następnie zapytał o dotacje celowe otrzymane w ramach programu finansowanych z udziałem środków
europejskich, gdzie wykonanie planu wynosi aż 515,9% planu rocznego.
Skarbnik Gminy wyjaśniając, poinformowała, ze dotyczy to zwrot dotacji na zadanie inwestycyjne pn.
„Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”. Powyższe środki gmina miała
otrzymać w bieżącym roku a otrzymała na koniec m-ca grudnia 2014r., dlatego też wystąpiło tak wysokie
wykonanie. Ponadto tymi środkami został spłacony kredyt.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło wysokiego wykonania dochodów – wpływy z tytułu
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki, wykonanie wynosi –
126,3% planu rocznego. Czy poprawiła się ściągalność? Czy również dotyczy to byłych pracowników Urzędu,
które przywłaszczyły publiczne środki finansowe.
Skarbnik Gminy powiedziała, że dochód z odsetek dotyczy dochodów podatkowych. Podejmowane są
działania poprzez wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty. Jeśli chodzi o te osoby to cały czas spłacają.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o pomoc materialną dla uczniów, jest tak
niskie wykonanie.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy wyjaśniając, iż powyższe środki otrzymywane są z budżetu państwa
I wydatkowane na podstawie złożonych wniosków. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że część
uczniów nie otrzymała z uwagi na nie spełnianie kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium.
Następnie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta zapytał czy dotyczy to tylko I półrocza, czy całego
roku budżetowego, bo w części opisowej zapisane jest za I półrocze.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powyższe środki dotyczą całego roku budżetowego.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że tą pomocą są obejmowani wszyscy ci uczniowie, którzy spełniają
kryterium dochodowe uprawniające do stypendium.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Oświaty i Spraw i Społecznych
poinformowała, że środki te w budżecie na 2014 rok były planowane na podstawie roku 2013. W związku,
ze zostało złożonych mniej wniosków jak w roku 2013 to należało niewykorzystane środki zwrócić do
budżetu państwa.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się o sprawdzenie i udzielenie informacji na sesji.
Następnie zadał pytanie w sprawie powstałych zaległości w dochodach gminy, które stanowią ogółem
kwotę 3.994.154,31 zł a m. in. w gospodarce mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne
i użytkowe), gdzie wynoszą 85.846,53 zł. Jaka kwota wynosi za lokale mieszkalne a jaka za lokale użytkowe?
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We wcześniejszych sprawozdaniach były wykazywane zaległości z tytułu opłaty czynszu z poszczególnych
lokali użytkowych.
Skarbnik Gminy, że dane z tytułu opłat czynszowych wprowadzane są na podstawie sprawozdań
finansowych, gmina otrzymuje od Zarządu Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim imienny
wykaz osób zalęgających w opłatach czynszowych.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o zaległości w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami –
zaległość wynosi 865.676,56 zł
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy informując, że zaległości dotyczą opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, sprzedaży mienia, czynszu dzierżawnego, przekształcenia wieczystego użytkowania,
gospodarowania odpadów komunalnych.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do:
- sprawozdań finansowych,
- informacji o stanie mienia komunalnego.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie
przedłożonych sprawozdań i informacji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
w/w sprawozdania i informacje.
Do pkt 7

Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska, wyjaśniając, że:
I. Zwiększenie planowanych dochodów następuje w związku z otrzymaniem środków unijnych w wysokości
38.342 zł dotyczących zrealizowanej inwestycji w roku 2014 pn. „Budowa placów zabaw jako
uzupełnienie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Lewin Brzeski ‘’.
II.Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 38.342 zł planuje się przeznaczyć na promocję
(wydatki związane z przyjęciem delegacji węgierskiej).
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;
Przewodniczący Komisji poinformował, iż z przedłożonego projektu uchwały wynika, że na podstawie § 9
ust.1 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej, powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
od daty ich wyborów”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie:
1) Buszyce w dniu 25 maja 2011r.;
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2) Przecza w dniu 26 maja 2011r.;
3) Łosiów w dniu 05 czerwca 2011r.;
4) Kantorowice w dniu 10 czerwca 2011r.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim;
Przewodniczący Komisji poinformował, iż z przedłożonego projektu uchwały wynika, że w związku
z rozbudową działek w obrębie ul. Chopina - Al. Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim, zachodzi
konieczność uregulowania nazewnictwa nowopowstałej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działce
ewidencyjnej nr 1448 (powstałej w wyniku połączenia działek nr 1438 i 1444/12), łączącej obydwie ulice.
Na posiedzeniu Rady Samorządu Mieszkańców w dniu 11.05.2015r. podjęte zostało stanowisko o nadanie
dla w/w drogi, nazwy ulicy „Wyspiańskiego”.
Radny Roman Pudło zapytał czy nie powinna być nazwa ulicy „Stanisława Wyspiańskiego”.
Radny Antoni Rak powiedział, że powinna być pełna nazwa ulicy.
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Komisji Robert Laszuk.
Zapytań i uwag do projektu uchwały więcej nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 4
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Aleja
Wojska Polskiego;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury planistycznej zmierzającej do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
w centrum miasta Lewin Brzeski.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że po zakończeniu procedury planistycznej powstaną narzędzia
prawne, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie zasad ładu przestrzennego określonym terenie.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
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ppkt 5
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej;
Burmistrz Artur Kotara dokonał wprowadzenia do projektu uchwały informując, że niniejsza uchwała
umożliwi rozpoczęcie procedury planistycznej zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w części wsi Kantorowice oraz Nowa Wieś
Mała. Przedmiotowa procedura planistyczna zmierzać będzie do określenia ustaleń zgodnie z którymi na
terenie określonym możliwa będzie lokalizacja zabudowy letniskowej.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Wymarzonej.
Burmistrz Artur Kotara dokonał wprowadzenia do projektu uchwały informując, że niniejsza uchwała
umożliwi rozpoczęcie procedury planistycznej zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wymarzonej w Lewinie Brzeskim.
Procedura planistyczna zmierzać będzie do wprowadzenia zmian w ustaleniach obowiązującego mpzp
dotyczących parametrów technicznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 8
Sprawy różne - wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk w n o s i o :
1) wystąpienie do zarządcy drogi - Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykoszenie poboczy drogi ulicy
Sikorskiego, Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim. Ponadto po wykoszeniu winni uporządkować
teren ze skoszonej trawy, a nie pozostawiać,
2) wystąpienie do właściciela nieruchomości (VIPAK) położonej przy skrzyżowaniu dróg Dzierżonia –
Sikorskiego w Lewinie Brzeskim o wykoszenie poboczy wokół nieruchomości,
3) zamontowanie podjazdu na schody w budynku przy ul. Kościuszki nr 52 w Lewinie Brzeskim między
poziomami ( I piętro – starym a nowym budynkiem), osoby niepełnosprawne na wózkach nie mogą
skorzystać z rehabilitacji.
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Radny Antoni Rak z Lewina Brzeskiego w n o s i o uporządkowanie z różnych odpadów komunalnych drogi
oraz przy drodze - ulicy Wymarzonej w Lewinie Brzeskim.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa w n o s i :
1) o spowodowanie dokonania cięć pielęgnacyjnych pochylnego drzewa brzozy przy ul. Głównej
w Łosiowie ( na wprost kościoła parafialnego), utrudnia przejazd rowerzystom oraz o dokonanie cieć
pielęgnacyjnych drzewa kasztan w ulicy Słowackiego w Łosiowie,
2) w imieniu mieszkańców m. Jasiony o uzupełnienie ubytków w drodze zastępczej ( wykonanej na czas
remontu mostu kolejowego) Łosiów - Jasiona.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny w n o s i o :
1) wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Narutowicza – Kościuszki na wysokości
budynku Nr 52 w Lewinie Brzeskim poprzez :
- zamontowanie oświetlenia dla pieszych,
- zamontowania lustra na budynku Nr 52 w celu umożliwienia bezpiecznego ruchu pieszych od
strony ul. Narutowicza ,
lub
- zmiana lokalizacji przejścia – obok boksu na odpady komunalne,
2) wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o wykoszenie poboczy w drogach powiatowych.
Radny Roman Pudło wnosi o rozpoznanie możliwości pozyskania frezowiny bitumicznej
z remontowanej autostrady (koło Brzegu). W przypadku pozyskania frezowiny można by było naprawić
wiele dróg w gminie.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.47 zamknął
posiedzenie.

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