PROTOKÓŁ

NR 8/2015

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 23 września 2015 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1257
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przywitał na wstępie nowo wybranych sołtysów i tak Pana Macieja Hryciuk Sołtysa Sołectwa Borkowice, Panią Małgorzatę Wieczorek – Smolińską Sołtysa Sołectwa Łosiów, panią Grażynę
Michalską, która została wybrana na kolejną kadencję w Sołectwie Buszyce
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do
protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego porządku posiedzenia który przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 7/2015 z dnia 16 czerwca 2015r.
2. Funkcjonowanie „małej retencji” na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
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 2015 r.
4. Zapoznanie się z informacjami nt.:
1) stanu i ocena funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie
gminy Lewin Brzeski,
2) realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych na
lata 2014-2018
a) 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.
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.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag do porządku posiedzenia i jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęli.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 7/2015 z dnia 16 czerwca 2015r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 7/2015 z dnia 16 czerwca 2015r.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół Nr 8/2015.
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Do pkt 2
Funkcjonowanie „małej retencji” na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski – informacja została przekazana
członkom komisji i Sołtysom.
Informacja w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę , że w kontekście suszy, która w tym roku objęła również teren naszej gminy problemy mogą wystąpić bardzo szybko. Woda powinna być magazynowana, żeby urządzenia
funkcjonowały na terenie całej gminy i całej Polski. Polska jest krajem w którym jest mało wody pitnej,
zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Dlatego szczególną uwagę należy zwracać na urządzenia
służące małej retencji.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że Wojewoda Opolski wraz z Marszałkiem Województwa organizują
Opolskie Forum Mikroretencji , na którym będą przedstawiane informacje na niniejszy temat jak również
możliwości pozyskiwania środków na realizację zadań w tym zakresie.
Do pkt 3
Zaopiniowanie:
ppkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca 2015r.
do dnia 14 września 2015r.,
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poprosił o zgłaszanie zapytań i uwag do sprawozdania
z działalności Burmistrza.
Sołtys Anna Osińska - Dzienniak zwróciła się z zapytaniem w sprawie sprzedaży działek rekreacyjnych.
Czy działki zostały wydzielone do lustra wody?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że od lustra wody zostanie zachowany pas zieleni dostępny dla wszystkich.
Wydzielone do sprzedaży działki odgraniczone zostaną pasem zieleni od lustra wody.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono w związku z tym 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
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 2015 r.
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska omawiając wykonanie poszczególnych działów gospodarki budżetowej za I półrocze 2015r.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
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Do pkt 4
Zapoznanie się z informacjami :
ppkt 1
Komisja zapoznała się z informacją nt. stanu i ocena funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie gminy Lewin Brzeski.
Uwagi do informacji zgłosił radny Zbigniew Wierzbicki – ujęcie w wykazie wszystkich dróg na terenie gminy
również dróg osiedlowych i wewnętrznych oraz wystąpienie do zarządcy dróg powiatowych o remont
dróg i budowę chodników w miejscowościach Mikolin, Borkowice i Golczowice.
ppkt 2
realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych na
lata 2014-2018
Zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
a)

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018.

Prezes Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. Ireneusz Szporek przedstawił informacje nt. konieczności wprowadzenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2018 oraz udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
Uwag i wniosków 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.
Do pkt. 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Uzasadnienie projektu uchwały - 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 03.09.2015 r. 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 - umowa
Nr 2015/0177/2320/SubA/DIS/T ), otrzymaniem zwrotu środków unijnych ( place zabaw- 34.174 zł ).
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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 ).
Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 169.471,01 zł dotyczy: zmniejszenia planu wydatków
w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek ( 90.000 zł ), 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\szkołach - 44.204,01 zł ,gimnazjach - 35.267 zł ).”
Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 117.925 zł pochodzą z rozliczenia roku 2014 r.
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’
Zapytań i uwag 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 2
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projektu uchwały omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Zapytań i uwag 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
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Uzasadnienie projektu uchwały - 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) Ptakowice w dniu 17 czerwca 2011r. i w dniu 18 czerwca br. zakończyła się 4 letnia kadencja,
2) Jasiona w dniu 6 lipca 2011r. i w dniu 7 lipca br. zakończyła się 4 letnia kadencja,
3) Sarny Małe w dniu 28 lipca 2011r. i w dniu 29 lipca br. zakończyła się 4 letnia kadencja,
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji
(§ 9 pkt.2 Statutu Sołectw).
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Zapytań i uwag 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 4
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.
133 ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych
ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ławników do sądów
okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych
sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który
przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Ustawa nie precyzuje z ilu osób powinien składać się
zespół, ani też nie określa jego składu. Należy zatem przyjąć, że w jego skład mogą wchodzić zarówno radni, jak i osoby spoza rady gminy. Ważne jest, aby były to osoby, które mogą służyć radnym fachową wiedzą
i pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur.
Zapytań i uwag 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
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Nie zgłoszono wniosków.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Protokółowała: M. Będkowska
Mieczysław Adaszyński
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