P r o t o k ó ł Nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 23 września 2015r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum, przy którym
komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu. Nieobecny radny Roman Pudło.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 16 czerwca 2015r.
2. Zapoznanie się z informacją nt. realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018.
- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi
Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2014-2018.
3. Zaopiniowanie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 czerwca 2015r. do dnia
14 września 2015r.,
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2015r.
4. Zapoznanie się z informacją nt. stanu i oceny funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących
w innych zarządach na terenie gminy Lewin Brzeski.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;
4) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia bez uwag.
U w a g a - stan radnych wynosi 7 doszedł Radny Roman Pudło.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2015 z dnia 16 czerwca 2015r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Komisja przyjęła protokół Nr 8/2015 jednogłośnie – w obecności 7 radnych - 7 głs. „za”.

Do pkt 2
Zapoznanie się z informacją nt. realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018,
- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno –
Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2014-2018.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu jest obecny Prezesa Spółki Hydro –
Lew P. Ireneusz Szporek, który udzieli odpowiedzi na zapytania. Poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do
przedłożonej informacji.
Przewodniczący Komisji zapytał czy osiedle w Łosiowie przy ul. Barona posiada własne ujęcie wody czy
zostało podłączone do gminnej sieci.
Odpowiedzi udzielił Prezes Spółki, informując, że za sieć wodociągową odpowiada Spółdzielnia
Mieszkaniowa, która jest zarządcą tego osiedla.
Radny Roman Pudło zapytał o termin realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Mickiewicza w Lewinie Brzeskim.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara. Poinformował, że trwają przygotowania do
złożenia wniosku na skanalizowanie tzw. Aglomeracji Lewin Brzeski - osiedle Mickiewicza w Lewinie
Brzeskim, m. in. Przecza i na brakującą część Skorogoszczy i Chróściny. Obecnie trwa na ukończeniu
opracowywanie dokumentacji projektowej m. Skorogoszcz i Chróścina oraz aktualizacja dokumentacji m.
Przecza i osiedle Mickiewicza. Nabory wniosków mają się odbyć w IV kwartale.
Radny Dariusz Zięba zapytał o sposób wykorzystywania rolniczo powstającego osadu ściekowego?
Prezes Ireneusz Szporek wyjaśnił sposób wykorzystywania rolniczo osadu ściekowego przez rolników
z terenu naszej gminy po wcześniejszym jego zbadaniu. Osad ten ma być wykorzystywany tylko na terenie
naszej gminy.
Następnie Prezes zwrócił się z prośbą o ujęcie w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych zadań:
- wymiana pomp na ujęciu wody w Lewinie Brzeskim;
- wymiana sieci wodociągowej w ulicy Kilińskiego;
- remont wirówki na oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań do przedłożonej informacji i do wnioskowanych zadań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew”
Sp. z o. o. na lata 2014-2018 .
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Do pkt 3
ppkt 1
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
11 czerwca 2015r. do dnia 14 września 2015r.,
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Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Radny Roman Pudło zapytał o nabytą nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną
w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o położeniu nieruchomości - działki nr 164/3, która została nabyta od
użytkownika wieczystego Polskiego Związku Działkowców.
Radny Dariusz Zięba zapytał o przeprowadzony przetarg na dowóz uczniów do szkół, czy PKS Brzeg był
zainteresowany przewozem.
Burmistrz wraz z Z-cą Burmistrza udzielili odpowiedzi, informując o przeprowadzonych przetargach
i wyborze oferty Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na dowóz uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski do poszczególnych szkół.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o najemcę lokalu mieszkalnego, któremu nie wyrażono
zgody na umorzenie zaległości czynszowej.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Dariusz Zięba zapytał o zwiększone środki na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego dot.
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, uważa, że winne być płatne.
Sekretarz Gminy P. Barbara Chyża wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą Kodeksu wyborczego gmina ma obowiązek
wyznaczyć miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.
Przewodniczący Komisji zapytał o koszt zamontowania jednej instalacji fotowoltaicznej oraz o wysokość
środków wydzielonych w budżecie gminy na to zadanie.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi.
Radny Dariusz Zięba zapytał o wyznaczonych przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych obwodowych
komisji do spraw referendum w przypadku przerwy w głosowaniu.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że zgodnie z Kodeksem wyborczym należy wyznaczyć
przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych.
Przewodniczący Komisji zapytał o termin wręczenia nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy”.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że na dniach ma się zebrać kapituła, która dokona wyboru
kandydatów do nagród.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że wręczenie nagród ma nastąpić w dniu 23 października br.
Radny Dariusz Zięba zapytał o spotkanie z Dyrektorem Lasów Państwowych z Katowic.
Burmistrz szczegółowo omówił temat spotkania.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie
sprawozdania.
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
Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2015r.
W związku z przedłożeniem w/w informacji Przewodniczący Komisji zaproponował zgłaszanie uwag
i zapytań.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że informacja została opracowana na podstawie
sporządzanych sprawozdań finansowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br., które były
przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Sporządzana jest w zakresie dochodów
i wydatków, przychodów i rozchodów. Szczegółowo przedstawiono tabelarycznie i opisowo informację
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że RIO w Opolu wydało opinię pozytywną bez uwag do
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2015r. Poprosiła o zgłaszanie uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z Jego nieobecnością nie zaprosił na posiedzenie
komisji Dyrektora M-GDK w Lewinie Brzeskim i Dyrektora MiGBP w Lewinie Brzeskim.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań do przedłożonej informacji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie .
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2015r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.
Do pkt 4
Zapoznanie się z informacją nt. stanu i oceny funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w
innych zarządach na terenie gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że po zapoznaniu się z przedłożoną informacją
stwierdził brak w wykazie ulicy Akacjowej w Lewinie Brzeskim.
Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza wyjaśnił, że na terenie miasta i w gminie jest wiele ulic, które
otrzymało nazwy, ale nie są drogami publicznymi. Przygotowując informację to przede wszystkim skupiono
się na drogach publicznych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Stan techniczny dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych został opisany na podstawie informacji uzyskanych od zarządców
tych dróg. Następnie Kierownik wniósł o wprowadzenie korekty w pkt 86, ponieważ w m. Mikolin wpisano
ul. Odrzańską a winna być ujęta ul. Zamkowa.
Przewodniczący Komisji ponownie zabierając głos powiedział, że nie zgadza się z tym, że w Lewinie
Brzeskim ulica Akacjowa nie jest drogą publiczną, przecież Rada Miejska w drodze uchwały nadała jej
nazwę. To, że nie ma statusu drogi publicznej to nie znaczy, że mieszkańcy z niej nie korzystają. Jest
zamieszkała i użytkowana przez mieszkańców.
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Kierownik Marcin Kulesza wyjaśnił, że nie wszystkie drogi położone na terenie miasta i gminy posiadają
status drogi publicznej. Drogi są dzielone na różne kategorie. Wszystkie drogi, które nie otrzymały zgodnie
z ustawą o drogach publicznych statusu drogi publicznej są drogami wewnętrznymi.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do wypowiedzi zwrócił uwagę, że informacja miała dotyczyć
wszystkich dróg gminnych, czyli wszystkich ulic posiadających nazwę położonych na terenie miasta a nie
tylko dróg publicznych.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że również na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
zwrócono uwagę na brak niektórych ulic. Powyższa informacja była po raz pierwszy sporządzana,
w następnej informacji jak będzie sporządzana to zostaną ujęte wszystkie drogi, które są w zabudowie. Aby
ulica Akacjowa otrzymała status drogi publicznej to radny może złożyć wniosek i na tej podstawie zostanie
wszczęta procedura o nadanie statusu drogi publicznej.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że jeżeli ulica Akacjowa jest zamieszkała, jest ujęta
w wykazie nazw ulic to należy również tą ulicą się zająć.
Radny Dariusz Zięba poparł przedmówcę, informując, że w powyższej informacji nie zostały ujęte wszystkie
drogi posiadające nazwę ulicy, pominięto ulicę Dębową w Skorogoszczy.
Kierownik Marcin Kulesza poinformował, że w przypadku sporządzania kolejnej informacji zostaną ujęte
wszystkie drogi, które znajdują się w zwartej zabudowie. Ponieważ do dróg gminnych należy również
zaliczyć drogi rolne, leśne.
W trakcie zapytań wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert
Laszuk, radny Dariusz Zięba, Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza, Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Radny Antoni Rak podkreślił, że również ulica Przytulna w Lewinie Brzeskim nie została ujęta w informacji.
Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza wyjaśnił o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych
na remonty, budowę dróg w zależności od statusu drogi. Dlatego też należy indywidualnie podchodzić do
każdej drogi.
Radny Piotr Barszcz zapytał o drogę ulicę Słoneczną w Łosiowie, część drogi wybudowana jest z kostki
betonowej, a co z dalszą częścią drogi.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza.
Radny Roman Pudło zapytał o drogi powiatowe, uważa, że nie wszystkie drogi powiatowe zostały ujęte
w przedłożonej informacji, dotyczy to ulicy Kościuszki, Powstańców Śląskich, Moniuszki w Lewinie Brzeskim.
Ponadto w ulicy Kościuszki znajduje się mostek (droga za torami w kierunku drogi krajowej), który jest
w złym stanie technicznym. W przedłożonej informacji wykazano tylko długość dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w powyższej sprawie wystąpi się do Zarządcy Dróg Powiatowych.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że nie zgadza się ze stanem technicznym nawierzchni drogi ul. Cichej
w Skorogoszczy. Proponuje zmianę zapisu oceny z „niezadowalająca” na „zła”.
Burmistrz zobowiązał Kierownika Wydziału BI Marcina Kuleszę o wyjaśnienie z zarządcą dróg powiatowych
czy wszystkie drogi powiatowe położone na terenie miasta (m.in. ul. Kościuszki, ul. Moniuszki, ul.
Powstańców Śląskich) wchodzą w skład podanych kilometrów długości dróg powiatowych położonych na
obszarze gminy Lewin Brzeski i jaki jest ich stan techniczny.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
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Komisja po zapoznaniu się z informacją nt. stanu i oceny funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg
będących w innych zarządach na terenie gminy Lewin Brzeski wniosła następujące uwagi :
- brak informacji o drogach nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych (wewnętrznych),
- niewłaściwe oznaczenie stanu technicznego nawierzchni ul. Cichej w Skorogoszczy.
Do pkt 5
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wraz
z uzasadnieniem;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska, wyjaśniając, że:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 489.422,99 zł następuje z tyt. :
− wpływów z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej ( 27.186 zł ),
− otrzymaniem darowizn z przeznaczeniem na promocję ( 13.100 zł ),
− otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na wydatki bieżące w OSP ( 11.000 zł ),
− otrzymaniem środków z tyt. podatku od spadków i darowizn( 5.400 zł ),
− otrzymaniem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku
2014 ( 72.104,35 zł ),
− podpisanej w dniu 03.09.2015r. umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie kształcenia
ustawicznego pracowników ( 7.500 zł ),
− podpisaniem w dniu 13.08.2015 r. umowy w zakresie bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją
Nieruchomości Rolnych w Opolu ( 211.763 zł ),
− otrzymaniem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2014 ( 7.195,64 zł ),
− podpisaniem w dniu 9 września 2015 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowy
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,, Remont nawierzchni boiska i bieżni
w PSP Lewin Brzeski’’ ( 100.000 zł ),
− otrzymaniem zwrotu środków unijnych ( place zabaw- 34.174 zł ).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 776.819 zł wydatków planuje się przeznaczyć na:
− zakup kostki brukowej przeznaczonej na remont drogi w m. Mikolin ( 4.500 zł ),
− wydatki w zakresie operatów szacunkowych związanych ze sprzedażą mienia ( 8.000 zł ),
− wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego ( 11.000 zł ),
− wydatki w zakresie przeliczenia ZFSS w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych
( 4.922 zł ),
− wydatki związane z promocją ( 13.100 zł projekt pn.,, Lewin Biega’’ – środki pochodzą z darowizn ),
− wydatki związane z funkcjonowaniem OSP- środki w części pochodzą z darowizny ( 21.000 zł – zakup
paliwa , wody ),
− wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej ( 10.000 zł ),
− wydatki w zakresie braków w oświacie ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki
związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych - 442.000 zł ),
− wydatki związane z wypłatą stypendiów ( udział własny- 5.000 zł ),
− wydatki związane z wykonaniem operatu dendrologicznego – ( inwentaryzacja drzewostanu na
terenie m. Skorogoszcz i Chróścina – 4.797 zł ),
− wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego dot. remontu dróg zlokalizowanych w m. Łosiów –
( umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu – 246.000 zł ),
− wydatki w zakresie udzielenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków ( 6.500 zł ).
III. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 169.471,01 zł dotyczy:
− zmniejszenia planu wydatków w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek ( 90.000 zł ),
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−

zmniejszenia planu w zakresie zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne
budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski ( zmniejszenie planu na szkołach44.204,01 zł ,gimnazjach - 35.267 zł ).”
IV. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 117.925 zł pochodzą z rozliczenia roku 2014 r.
V. W załączniku Nr 4 i załączniku Nr 5 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego tj. ,, Projekt budowlany
kanalizacji sanitarnej wsi Skorogoszcz i Chróścina – aktualizacja’’ na nazwę ,, Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Skorogoszcz i Chróścina’’.
Radny Piotr Barszcz zapytał o otrzymaną darowiznę na wydatki bieżące w OSP.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że mieszkaniec naszej gminy przekazał środki z przeznaczeniem na wydatki
bieżące ( zakup wody, udział strażaków w akcjach gaszenia pożarów) w OSP.
Kolejne zapytanie radnego Piotra Barszcz dotyczyło remontu dróg w Łosiowie, zapytał, które drogi będą
remontowane.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza i Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając, że gmina
przejęła drogę położoną w obrębie OODR w Łosiowie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu wraz
z dotacją w wysokości 90% wartości zadania.
Radny Dariusz Zięba zapytał o wykonanie operatu dendrologicznego w m. Skorogoszcz i Chróścina.
Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza wyjaśnił, że w związku z przygotowywaną dokumentacją projektową
na budowę kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić inwentaryzację drzewostanu.
Radny Piotr Barszcz zapytał o wydatki dot. wypłaty stypendiów.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków
w budżecie w wysokości 20% w stosunku do otrzymywanej dotacji od Wojewody Opolskiego na pomoc
materialną dla uczniów.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.

ppkt 2
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały - projekt uchwały został przedłożony w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy
przychodów z tytułu wolnych środków.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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ppkt 3
projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich wraz z uzasadnieniem;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały - projekt uchwały został przedłożony w związku z zakończeniem 4 letniej kadencji Sołtysa i Rady
Sołeckiej w sołectwach : Ptakowice, Jasiona i Sarny Małe.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.

ppkt 4
projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych wraz z uzasadnieniem;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały - projekt uchwały został przedłożony zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych
najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Rada Gminy powinna dokonać wyboru nowych.
Przewodniczący Komisji zgłosił swoją kandydaturę do Składu Zespołu oraz kandydaturę radnego Zbigniewa
Gąsiorowskiego i radnego Przemysława Ślęzak. Kandydaci wyrazili zgodę.
Komisja przez aklamację przyjęła kandydatów do składu Zespołu.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Antoni Rak z Lewina Brzeskiego w n o s i:
- o wykonanie remontu zdewastowanego przystanku PKS przy ul. Mickiewicza ( przy transformatorze)
w Lewinie Brzeskim. Dzieci uczęszczające do szkoły korzystają z tego przystanku.
- w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim o dokonanie cięć pielęgnacyjnych drzew przy
drodze położonej w Lewinie Brzeskim ( byłej gazowni) w kierunku działek ogrodowych. W przypadku
wystąpienia pożaru na ogródkach działkowych jest utrudniony dojazd samochodu strażackiego.
U w a g a - stan radnych wynosi 6, obrady opuścił Radny Zbigniew Gąsiorowski.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego w n o s i o naprawienie znaku STOP przy skrzyżowaniu ulic
Kosynierów – Narutowicza oraz znaku „zakaz skrętu w prawo” przy skrzyżowaniu ulic Świerczewskiego Kilińskiego w Lewinie Brzeskim.
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Radny Piotr Barszcz z Łosiowa w n o s i o naprawienie drogi powiatowej za Nową Wsią Małą w kierunku
Jasiony, przy mostku wystąpiły pęknięcia i obniżenie drogi oraz ponawia wniosek z dnia 16.06.2015r.
w sprawie dokonania cięć pielęgnacyjnych drzewa kasztan w ulicy Słowackiego w Łosiowie.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o uzupełnienie ubytku w drodze na skrzyżowaniu ulic
Kościuszki z ulicą Kosynierów w Lewinie Brzeskim.

Radny Przemysław Ślęzak z Kantarowic zapytał o możliwość naprawienia drogi, ulicy Okrzei w Lewinie
Brzeskim. Stan drogi jest bardzo zły, wybudowana jest z trylinki .
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.58 zamknął
posiedzenie.

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