P r o t o k ó ł Nr 10/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
21 października 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: Antoni Rak, Dariusz Zięba.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 16 października 205r. i wniosek z dnia 21
października 2015r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na dzień 27 października 2015r. dodatkowych projektów
uchwał :
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina,
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
- w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 3 ppkt 9 - 11 w celu zaopiniowania
przedłożonych projektów uchwał.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.
Komisja w obecności 5 radnych - 5 głs. „za” przyjęła wnioski.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2015 z dnia 23 września 2015r.
2. Zaopiniowanie :
1) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015.
2) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2015r.do
dnia 12 października 2015r.,
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
2) uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice, Borkowice, Buszyce, Chróścina, Golczowice, Jasiona,
Kantorowice, Leśniczówka, Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice ,Przecza, Ptakowice,
Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, Strzelniki, Wronów;
3) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy obiektu
fizjograficznego - Wzgórze Wodniaków”;
4) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Lewin Brzeski;
5) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała,
Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego;
6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów zlokalizowanych w północnej
części miasta Lewin Brzeski przy drodze wojewódzkiej nr 458;
7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych,
składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski;

8) członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia;
9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina;
10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
11) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
4. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia
2008r.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku posiedzenia.
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2015 z posiedzenia komisji w dniu 23 września 2015r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych, którzy wyrazili życzenie oraz w wersji
papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 9/2015 – jednogłośnie - 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie :
ppkt 1
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015;
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił radnych o zgłaszanie pytań i uwag do
otrzymanej informacji. Podkreślił, że jest bardzo ważne jak się dzieci uczą, jakie osiągają wyniki, zależy nam
na ich dobrym wykształceniu. Na dobre wyniki nauczania ma wpływ szkoła jak też rodzice, ale na
dzisiejszym posiedzeniu chciałby omówić wyniki nauczania szkół. Na podstawie przedłożonej informacji
można zobaczyć w części tabelarycznej i graficznej EWD wyniki z egzaminów. Uzyskiwane wyniki przez
szkoły są pod stałą kontrolą organu sprawującego nadzór. Z uwagi na niskie wyniki sprawdzianów
kompetencji i egzaminów gimnazjalnych Opolski Kurator Oświaty nakazał przygotowanie „programu
naprawczego” dla Gimnazjum w Skorogoszczy. Należy zauważyć, że Publiczna Szkoła Podstawowa w
Lewinie Brzeskim i Gimnazjum w Lewinie Brzeskim cały czas osiągają na tym samym poziomie dobre wyniki
egzaminacyjne. Natomiast Gimnazjum w Łosiowie i w Skorogoszczy osiągają słabe wyniki.
Pan Stanisław Duda Dyrektor Gimnazjum w Skorogoszczy poinformował, że wpływ na wyniki może mieć to,
że klasy liczbowo były małe oraz zróżnicowane roczniki ( 16 lat, 17 lat i 18 lat). W tym roku był bardzo słaby
rocznik uczniów przystępujących do egzaminów i tych uczniów, którzy byli badani pod względem ewaluacji
zewnętrznej. Są to Ci uczniowie, którzy osiągnęli najniższe wyniki sprawdzianu w Publicznej Szkole
Podstawowej w Skorogoszczy. Trzeba powiedzieć, że wyniki w całości są słabe i niskie, ponieważ byli to
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uczniowie wyjątkowo słabi. Klasy liczyły z przewagą chłopców ( 63% chłopców a 37% dziewcząt) oraz
z wychowanków z Domu Dziecka. Grono pedagogiczne jest cały czas takie same i pracuje tak samo jak
z poprzednimi rocznikami. Zaobserwowano, że młodzież jest coraz słabsza i mniej chętna do nauki.
Pan Zdzisław Biernacki Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim powiedział, że wyniki
uczniów uzależnione są też od rodziców. Podając za przykład klasę, w której rodzice współpracowali ze
szkołą to Ci uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminów. Natomiast uczniowie, których rodzice
nie chcieli współpracować ze szkołą to osiągnęli niskie wyniki. Na pewno też wpływ na wyniki mają
uczniowie mający 17 lub 18 lat, a tacy też chodzą jeszcze do szkoły. Takim uczniom nie zależy na dobrych
wynikach, podchodzą do tych sprawdzianów lekceważąco, w ogóle nie rozwiązują zadań otwartych gdzie
jest wysoka punktacja. Także duży wpływ na wyniki w nauce ma środowisko w jakim uczeń się wychowuje,
jaką ma motywację do osiągania dobrych wyników.
Przewodniczący Komisji jeszcze raz podkreślił, że na pewno duża jest odpowiedzialność rodziców, ale szkół
też. Wracając do roku 2013, gdzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim osiągnęła niskie wyniki
ze sprawdzianów to już w kolejnych latach poprawili się i uzyskali wyższe wyniki.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim podkreślił, że na dobre wyniki ze
sprawdzianów miała jedna klasa, ponieważ w dwóch pozostałych klasach było aż 25 uczniów z opiniami.
Ponadto rodzice nie byli zainteresowani współpracą ze szkołą. Mając tą samą obsadę nauczycielską to klasa
w której rodzice współpracowali ze szkolą zapracowała na siódmy stanin a tamte klasy na trzeci. Wynika
z tego, że należy również współpracować z rodzicami, należy ich zaangażować w proces kształcenia swoich
dzieci. Poważny problem jest z rodzicami, którzy nie radzą sobie ze swoimi dzieci, są to rodziny najczęściej
niewydolne wychowawczo, nie dający sobie rady.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że dla Niego jest bardzo ważny kontakt z nauczycielami, aby poznać
działalność szkół. Nigdy nie myślał, że tam gdzie jest mniejsza liczba uczniów to mogą być gorsze wyniki. Na
ogół panuje przekonanie, że w klasach z dużą ilością uczniów nie można osiągnąć dobrych wyników
nauczania ponieważ nauczyciel nie jest w stanie każdemu z uczniów poświęcić wystarczająco ilość czasu.
Pani Beata Hargot Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie poinformowała, że u niej w szkole
klasa liczyła tylko 14 uczniów, a w tym aż 33% uczniów posiadało opinię. Co miało wpływ na wyniki
sprawdzianów w szkole podstawowej a następnie w gimnazjum.
Następnie zabrała głos Pani Zuzanna Gwarys Dyrektor Gimnazjum w Lewinie Brzeskim powiedziała, iż jej
zdaniem klasa licząca 12-13 uczniów, to też nie jest dobra sytuacja uczniów w takiej klasie. Również nie jest
dobrze kiedy klasa liczy 31 uczniów. Nauczycielowi jest ciężko utrzymać przy takiej liczbie uczniów spokój
na lekcji, sprowadzić czy każdy uczeń uważa na lekcji, czy sporządza notatki. Najlepiej jakby klasa liczyła
20 -25 uczniów.
Radny Roman Pudło powiedział, że jest przeciwnikiem robienia uczniom testów, ponieważ zwalania się ich
z samodzielności pracy.
Dyrektor Gimnazjum w Skorogoszczy poparł wypowiedź radnego, ponieważ pierwsza część testu polega na
wybieraniu odpowiedzi, natomiast w drugiej części gdzie muszą samodzielnie napisać to Ci słabsi uczniowie
w ogóle nie podejmują się.
Kolejno radny Roman Pudło zapytał czy tych uczniów słabszych można zaliczyć do inteligentnych tylko
leniwych czy do uczniów problemowych?
Odpowiedzi udzielił Dyrektora Gimnazjum w Skorogoszczy wyjaśniając, że są to uczniowie, którzy już od
szkoły podstawowej mają problem z nauką. Potencjał tych uczniów wyszedł niski albo średni, nie ma
wysokiego potencjału.
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Pani Hanna Grubiak Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy powiedziała, że widzi wśród
swoich uczniów jak nie przywiązują uwagi do dalszej edukacji. Brak im motywacji, tłumaczą się, że będą
pracować za granicą jak ich rodzeństwo. Nawet ci zdolni uczniowie idą do szkól zawodowych, bo chcą iść do
pracy. Mówią, że ich starsze rodzeństwo skończyło studia i jest bez pracy.
Pan Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta powiedział, że wysłuchawszy wypowiedzi to
szuka się winy po stronie uczniów i rodziców. Natomiast w przedłożonej informacji jak i wypowiedziach nie
ma jakie zostały podjęte kroki, działania, aby wyniki sprawdzianów były lepsze. Powyższe wypowiedzi nie
satysfakcjonują Go. Brakuje Mu tu szukania przyczyn, należy również szukać przyczyn po stronie szkoły
a nie tylko ucznia i rodzica. Na pewno w każdej szkole są uczniowie lepsi i gorsi, każda szkoła boryka się
z uczniami słabymi, gdyż to oni zaniżają wyniki.
Dyrektor Zdzisław Biernacki odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że szkoła także ponosi
odpowiedzialność. Po każdym przeprowadzonym sprawdzianie każda szkoła przedstawia raport Radzie
Pedagogicznej, są omawiane wszystkie błędy z jakim uczniowie się borykają na sprawdzianach. Wyniki ze
sprawdzianów wypadają różnie, jeżeli klasa miała niskie wyniki ze sprawdzianów już w szkole podstawowej
to również w Gimnazjum nie będzie wysokich wyników z egzaminu, tak się stało w Skorogoszczy.
Następnie Dyrektor powiedział, że warto by było spróbować sprawdzić aktywność społeczną rodziców, czyli
jakie jest bezrobocie na terenie miasta Lewina Brzeskiego a jakie w Skorogoszczy czy w Łosiowie. Jaka jest
aktywność rodzin w tych miejscowościach czy większa czy mniejsza. Ponieważ ma to duży wpływ na
zaangażowanie dzieci w kształtowaniu się, jest wtedy bardziej aktywne. Są sytuacje gdzie jest naprawdę
trudno osiągnąć dobre wyniki ze sprawdzianów. Podając za przykład w swojej szkole, że przy tej samej
obsadzie nauczycieli w jednej klasie uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki a w dwóch pozostałych
klasach były dużo niższe. Nie wszystkich uczniów można zmobilizować do nauki. Będą próbować
wyeliminować błędy ze strony nauczycieli jak i rodziców.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że ma uwagę do Gimnazjum z Łosiowa, gdzie z języka
polskiego były zawsze wysokie wyniki z egzaminów, a teraz w ostatnich latach wyniki z egzaminów są coraz
to słabsze. Jest tym bardzo zaskoczony.
Dyrektor Gimnazjum z Łosiowa Pani Jadwiga Fornal powiedziała, że nauczyciel jest cały czas ten sam, umie
przygotować uczniów do egzaminu. Zaznaczyła, że na wyniki całej klasy rzutują wszyscy uczniowie, jest kilka
uczniów bardzo zdolnych, gdzie osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Ale też w tej klasie jest aż 10 uczniów
posiadających opinie, stanowi to 40% klasy. Ponadto też, była bardzo niska frekwencja kilku uczniów.
Pomimo reakcji szkoły poprzez składanie wniosków do sądu nie udało się rodziców zmobilizować, aby ich
dziecko chodziło do szkoły. Przyczyny niskich wyników upatruje w potencjale uczniowskim. Również wpływ
na wyniki ma środowisko społeczne.
Radny Roman Pudło powiedział, że z spośród szkół z Lewina Brzeskiego i z Łosiowa to tylko do szkoły
w Skorogoszczy uczęszczają uczniowie pochodzący z rodzin tzw. byłych „PGR”. Zapytał czy Ci uczniowie
mają wpływ na poziom nauki.
Dyrektor Zdzisław Biernacki powiedział, że do szkoły podstawowej w Lewinie Brzeskim uczęszcza bardzo
dużo uczniów z miejscowości byłych PGR, co często zaniżają wyniki ze sprawdzianów.
Dyrektor Jadwiga Fornal zwróciła uwagę na powstałe w ostatnim czasie zjawisko emigracji uczniów u niej
w szkole. Najlepsi uczniowie odeszli do szkoły w Brzegu a doszli z innych szkół słabsi, co na pewno będzie
miało skutek na wyniki z egzaminów. Nasuwa się pytanie czy mamy przyjmować tych słabych uczniów
i wspierać ich, czy lepiej nie przyjmować i niech idą do szkół w Brzegu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łosiowie Beata Hargot powiedziała, że ci uczniowie, co odeszli do szkoły
podstawowej w Brzegu byli wzorowymi uczniami i nadal są bardzo dobrymi uczniami z czego jest dumna.
Tylko szkoda, że to z naszej szkoły odeszli, ale nie zawsze można ich zatrzymać.
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na niskie wyniki z języka angielskiego w Gimnazjum w Lewinie
Brzeskim.
Dyrektor Gimnazjum Zuzanna Gwarys zabierając głos powiedziała, że wpływ na wyniki uczniów na pewno
mają nauczyciele i rodzice. Odnosząc się do wyników z języka angielskiego to powodem było, że klasy były
mało liczne i nie można było podzielić na grupy. Należało tylko dokonać podziału na grupy zaawansowane,
mniej zaawansowane i bardzo nisko zawansowane. Czyli z trzech klas tworzymy trzy grupy, co następstwem
jest trudniej uczyć klasy, które nie są zintegrowane. Tak się działo przez ostatnie dwa lata. W związku z tym
podjęto działania i winne być już lepsze wyniki. Jeżeli nie będą to zostaną podjęte kolejne działania nad
zmianą nauczania.
Dyrektor Jadwiga Fornal powiedziała, że obecnie jest w Łosiowie piękna sala gimnastyczna, dzięki temu
uczniowie nie odchodzą do szkół sportowych, ale jest za mało zajęć sportowych i mogą znowu odchodzić
do szkół sportowych. Dlatego też apeluje o zwiększenie dodatkowych zajęć lekcyjnych z wychowania
fizycznego.
Przewodniczący podziękował za spotkanie z Dyrektorami poszczególnych szkól, za udzielnie informacji na
zadane pytania i uwagi.
Na tym komisja zakończyła.
Komisja po zapoznaniu się z informacją nt. „Stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 –
2015” wyraża zaniepokojenie niskimi wynikami nauczania w dwóch obwodach szkolnych w Łosiowie
i w Skorogoszczy.
ppkt 2
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2015r.do dnia
12 października 2015r.,
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zapytał czy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 565 położonej
w Borkowicach ustalono tylko jednorazowe wynagrodzenie, uważa, że jest za niskie.
Burmistrz odpowiedział, że jest to jednorazowe i ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy
majątkowego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o sprzedaż nieruchomości
położonych przy ul. Kopernika w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że po wysiedleniu mieszkańców dokona się sprzedaży tej nieruchomości.
Radny Roman Pudło, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta i Przewodniczący Komisji zapytali
o wprowadzoną zmianę do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Urzędzie w zakresie
wydawania decyzji w sprawie strategicznego oddziaływania na środowisko. Powyższe zadanie prowadziły
dwa wydziały i w celu uregulowania będzie prowadził teraz jeden wydział.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał o wyznaczonych przedstawicieli do ochrony lokali
wyborczych obwodowych komisji wyborczych.
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Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy informując, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych na wypadek zagrożenia spowodowanymi nadzwyczajnymi wydarzeniami wyznacza się
osoby do ochrony lokali wyborczych.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał o sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Cichej Nr 17 w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że o kupno lokalu wystąpił najemca zajmowanego lokalu.
Przewodniczący Komisji zapytał o sprzedaż budynku mieszkalnego położonego przy ul Kilińskiego 17
w Lewinie Brzeskim, zwrócił uwagę, że działka w obrębie budynku jest zbyt mała.
Burmistrz poinformował, że jest to domek jednorodzinny wymagający kapitalnego remontu. W przypadku
zainteresowania istnieje możliwość sprzedaży innej działki położonej w obrębie tej nieruchomości.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie w Urzędzie Gminy Popielów nt. ścieżek rowerowych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, informując o propozycjach utworzenia ścieżek łączących z naszą gminą,
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał Zastępcę Burmistrza o udział w konferencji nt. srebrnej
gospodarki w Polsce.
Z-ca Burmistrza poinformował, że konferencja dotyczyła seniorów, co dla tych osób można zrobić, tworzyć.
W jaki sposób im pomagać w ich co dziennym funkcjonowaniu.
Radny Roman Pudło zapytał o spotkanie z mniejszością.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że dotyczyło to również seniorów 50+. Są to przeszkoleni liderzy, którzy
w danej miejscowości oferują szeroki wachlarz różnych zajęć dla tych osób.
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 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformował,
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 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 i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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ppkt 2
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa: Błażejowice, Borkowice, Buszyce,
Chróścina, Golczowice, Jasiona, Kantorowice, Leśniczówka,
Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała,
Oldrzyszowice ,Przecza, Ptakowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, Strzelniki, Wronów;
Przewodniczący Komisji poinformował, że z przedłożonego protokołu z posiedzenia Komisji ds.
konsultacji statutów sołectw z mieszkańcami wynika, że na adres mailowy wskazany w zaproszeniu do
konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski. Natomiast uwagi i wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich przez
mieszkańców zostały przedstawione w formie tabeli.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy Radca Prawny odniósł się do zgłoszonych wniosków i czy zostaną
wprowadzone do statutów.
Sekretarz Gminy P. Barbara Chyża poinformowała, że nie ma jeszcze opinii Radcy Prawnego. Wg
posiadanych orzeczeń sądu to do niektórych zgłoszonych wniosków do projektu statutu nie powinno być
uwag ze strony radcy. Natomiast, jeśli chodzi o logo czy herb sołectwa to prawo nie pozwala na ustalenie
herbu dla innych jednostek samorządowych. Logo, herb może mieć wyłącznie gmina a nie jednostka.
Niektóre sołectwa posiadają herb historyczny jak sołectwo Skorogoszcz, ponieważ było kiedyś miastem.
Jeżeli będzie niezgodne z prawem to Nadzór Wojewody uchyli nam taki statut.
Następnie Sekretarz Gminy poinformowała, że przedłożone wnioski nie zostały wprowadzone do projektów
statutów. Radca Prawny najpierw wyda opinię i jeżeli Rada w formie głosowania przyjmie, to dopiero
zostaną wprowadzone do statutu sołectwa.
Przewodniczący Komisji zwrócił się o wyjaśnienie zapisu w poszczególnych projektach statutu sołectw
w rozdziale 2 w § 3 ust. 1 pkt 5 „sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek
organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi”.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że powyższy zapis został wprowadzony, aby można było reagować na warunki,
problemy osób, które potrzebują pomocy.
Radny Roman Pudło zaproponował zmienić wyraz „kontrola” na „reakcja” czy „zjawiska”.

Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że należy zmienić zapis, ponieważ
uprawnienia sołectwa zawarte w/w formie są zbyt daleko idące i mogą powodować
przekazanie sołectwu funkcji kontrolnej, do których sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy nie ma
uprawnień.
Komisja przez aklamację przyjęła wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu w rozdziale 2 w § 3 ust. 1
pkt 5.
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 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutu sołectwa : Błażejowice, Borkowice, Buszyce, Chróścina,
Golczowice, Jasiona, Kantorowice, Leśniczówka, Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice,
Przecza, Ptakowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, Strzelniki, Wronów.
Komisja zwraca uwagę na zapis w poszczególnych projektach statutu sołectw w rozdziale 2 w § 3
ust. 1 pkt 5 „sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych
z warunkami życia na wsi” - w n o s i o zmianę sformułowania tego zapisu.
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Zdaniem Komisji uprawnienia sołectwa zawarte w/w formie są zbyt daleko idące i mogą powodować
przekazanie sołectwu funkcji kontrolnej do których sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy nie ma
uprawnień. Natomiast do zgłoszonych wniosków do Statutu Sołectw na Zebraniach Wiejskich, Komisja
postanowiła odnieść się na sesji po uzyskaniu opinii Radcy Prawnego.
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji
o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego - Wzgórze Wodniaków”;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały projekt uchwały został przedłożony w związku, iż urzędowe nazwy dla obiektów fizjograficznych ustala,
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw administracji publicznej na wniosek rady gminy.
W celu złożenia wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego
wymagana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy obiektu
fizjograficznego.
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 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały - w nowym okresie programowania 2014-2020 dokument pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej”
będzie podstawą do otrzymania wsparcia w ramach obszaru gospodarka niskoemisyjna. Plan gospodarki
niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności
energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych.
Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Wykonanie planów gospodarki niskoemisyjnej otwiera drogę
do uzyskania dofinansowania na inwestycje wynikające z planów. W praktyce więc, dofinansowanie
wszelkich działań związanych np. z termomodernizacją obiektów, modernizacją kotłowni i sieci
ciepłowniczych, energooszczędnego oświetlenia publicznego czy też wspieraniem wszelkich inicjatyw
sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji uzależnione będzie od tego, czy
są one odpowiednio ugruntowane w aktualnych dokumentach planistycznych gminy, a plan gospodarki
niskoemisyjnej jest w tym aspekcie kluczowy. W ramach przygotowania planu zostanie stworzona w gminie
baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę
gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji
gazów cieplarnianych. W planie zostaną także przedstawione: długoterminowa strategia, cele
i zobowiązania a także krótko/średnioterminowe działania/zadania. Ustalone zostaną zasady
monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno – energetycznej.
Przewodniczący Komisji poinformował, że dla gminy jest to bardzo potrzebne.
Burmistrz Artur Kotara powiedział, że zgadza się z tym. Ponieważ w przypadku, kiedy gmina nie będzie
posiadała takiego programu to gmina, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe nie będą miały
możliwości pozyskania środków unijnych. Powyższy plan będzie przygotowywała Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie.
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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 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa
Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego;
Burmistrz poinformował, że niniejsza uchwała przygotowana została w konsekwencji zapisów
postanowienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa
Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w którym Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakazał wprowadzenie lokalizacji
wiatraków na obszarze EW1, EW2, EW3, EW4 tj. dla terenów zlokalizowanych w północnej części wsi
Strzelniki i Łosiów. W celu kontynuacji procedury planistycznej zmierzającej ostatecznie do uchwalenia
powyższego projektu mpzp - pomniejszono granice obszaru objętego sporządzeniem planu
o tereny zlokalizowane w północnej części wsi Strzelniki i Łosiów.
Radny Piotr Barszcz poprosił o szczegółowe wskazanie terenu lokalizacji wiatraków.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza wskazał na mapie, które tereny są objęte
mpzp.
Radny Roman Pudło zapytał czy jest już wiadomo jaka będzie konstrukcja tych wiatraków, o jakiej będą
osi?
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
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 5 członków - 4 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów
zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski przy drodze wojewódzkiej nr 458;
Kierownik Wydziału Budownictwa Marcin Kulesza z upoważnienia Burmistrza omówił projekt
uchwały. Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w północnej części
miasta Lewin Brzeski – „Chorzelin”. Przedmiotowa procedura planistyczna zmierzać będzie do dokonania
zmian zapisów umożliwiających między innymi lokalizację biogazowi.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów
produkcyjnych, składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski;
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że na terenach przemysłowych, które gmina ma Wałbrzyskiej
Strefie Ekonomicznej można budować hale tylko do 11m wysokości. Jest inwestor, który chciałby budować
hale o wysokości 20m. Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obiektów produkcyjnych,
składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski. Przedmiotowa
procedura planistyczna zmierzać będzie do dokonania zmian zapisów dotyczących parametrów nowej
zabudowy między innymi w zakresie wysokości oraz aktualizacja przebiegu ul. Kolejowej.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
projektu uchwały w sprawie członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia;
Burmistrz poinformował, że obecnie przystąpiono do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego na lata 2014-2020. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały.
Z-ca Burmistrza dodał, że w 2015r. zakończono finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 4 –
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007 – 2013”.
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 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina;
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza z upoważnienia Burmistrza dokonał
wprowadzenia do projektu uchwały. Poinformował, że dotyczy to terenu położonego w Skorogoszczy
w obrębie ulic Opolskiej i Krajowej. Teren ten przeznacza się pod usługi z dopuszczeniem obsługi
komunikacji samochodowej – warsztat samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Do powyższego projektu planu wpłynęło szereg uwag od mieszkańców Skorogoszczy.
Następnie Kierownik omówił rozstrzygnięcia do wniesionych uwag.

10

Przewodniczący Komisji powiedział, że należy jak najszybciej doprowadzić do zakończenia
procedury planistycznej, aby inwestor mógł rozpocząć działalność. Ponieważ inwestor poniósł straty jak
również gmina. Będą dodatkowe miejsca pracy a gmina pozyska środki z podatków. Chcemy remontować
drogi, korzystać z przedszkoli bezpłatnie i innych rzeczy, które są niezbędne w codziennym życiu w naszej
gminie, ale na to potrzeba środków. Uważa, że działalność ta nie powinna być uciążliwa dla mieszkańców.
Radny Roman Pudło powiedział, że gdyby uczestniczył w posiedzeniu radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy
to by mógł przedstawić opinie mieszkańców Skorogoszczy i Chróściny.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w otrzymanych materiałach dot. zmiany mpzp zostały
przedstawione wszystkie wniesione uwagi przez mieszkańców wsi Skorogoszcz i do xich rozstrzygnięcia.
Uważa, że nie wszystkie zgłoszone uwagi były zasadne.
Komisja nie wniosła więcej pytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały;
ppkt 10
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska z upoważnienia Burmistrza dokonała wprowadzenia do projektu
uchwały. Poinformowała, że:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 7.300 zł następuje z tyt. :
− otrzymania darowizny z przeznaczeniem na promocję (5.500 zł) oraz plac zabaw w m. Buszyce
(300 zł ),
− otrzymania darowizny z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Buszyce ( 1.500 zł ).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 625.590 zł planuje się przeznaczyć na:
− wydatki związane z gospodarka gruntami (8.233 zł ),
− wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ( odprawy emerytalne oraz dodatkowe
wynagrodzenia roczne pracowników odchodzących na emeryturę oraz braki na wynagrodzeniach
w Urzędzie Miejskim – 294.967 zł ),
− wydatki związane z promocją ( 5.500 zł projekt pn. ,, Lewin Biega”- środki pochodzą z darowizn),
− zwrot do Ministerstwa Finansów subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości za
2012 rok (281.253 zł ),
− braki w oświacie w zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami ( 17.337 zł ),
− wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim
(1500 zł),
− dotację dla Starostwa Powiatowego w Brzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzyszowice ( 15.000 zł ),
− zakup urządzeń na plac zabaw w m. Buszyce ( 1.800 zł – środki pochodzą z darowizny).
III. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 75.273 zł dotyczy:
− zmniejszenia planu w zakresie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół (8.000 zł),
− zmniejszenia planu w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód ( 8.000 zł ),
− zmniejszenia planu w zakresie wydatków majątkowych po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn.
,,Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP Lewin Brzeski ” ( 27.773 zł ),
− zmniejszenia planu w zakresie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją układu zasilania
w zakresie energii elektrycznej w Przedszkolu w Łosiowie”( 31.500 zł ).
IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 13.002,92 zł dotyczy przeniesień w zakresie
środków pochodzących z funduszu sołeckiego, w tym:
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− przeniesienia środków sołectwa Golczowice ( przeniesienie z planu remontu dróg z przeznaczeniem
na utrzymanie terenów zielonych ( 497,92 zł ),
− przeniesienia środków sołectwa Różyna ( przeniesienie z planu związanego z pracami
konserwatorskimi na zabytkach z przeznaczeniem na budowę drogi Cmentarnej – 4.000 zł ),
− przeniesienia środków sołectwa Buszyce ( przeniesienie z planu zakupów na wydatki inwestycyjne
związane z zakupem urządzeń na plac zabaw ( 1.505 zł ),
− przeniesień środków sołectwa Oldrzyszowice ( przeniesienie środków z remontu świetlicy
z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej( 7.000 zł ).
V. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 543.017 zł pochodzi z rozliczenia z lat ubiegłych
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o osoby, które odchodzą na emeryturę.
Skarbnik Gminy powiedziała, że odchodzą 3 osoby na emeryturę, po jednej osobie z Wydziału: Finansowo –
Budżetowego, Organizacyjnego i Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Następnie Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na tabelę w zał. Nr 1 gdzie znajdują się sumy kontrolne po
wprowadzeniu zmian jak winien wyglądać budżet gminy oraz w wyniku sprawdzania danych do
sprawozdań, program bestia przypisał dwa dodatkowe paragrafy po stronie dochodów majątkowych.
W związku z tym należy wprowadzić zmiany po stronie planu dochodów :
− w dochodach bieżących z kwoty 35.525.627,27 zł na kwotę 35.478.680,27 zł,
− w dochodach majątkowych z kwoty 1.471.968,64 zł na kwotę 1.518.915,64 zł.
czyli należy zmniejszyć środki po stronie dochodów bieżących w wysokości 46.947 zł a zwiększyć środki o tą
kwotę po stronie dochodów majątkowych.
Radny Roman Pudło zapytał o zwrot subwencji oświatowej czy jest naliczona wraz z odsetkami.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina otrzymywała subwencję oświatową na podstawie sprawozdania SIO
przesyłanego do Ministerstwa Finansów. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę, w wyniku której
stwierdzono nieprawidłowości w przekazywanych danych do Ministerstwa. Zwrot środków dotyczy 2012
roku i bez odsetek.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy w tym roku w Przedszkolu w Łosiowie zostanie wykonane w tym roku
zasilanie energii elektrycznej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w tym roku częściowo zostało już wykonane.
Kierownik P. Marcin Kulesza dodał, że najpilniejsze prace zostały już wykonane.
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 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką .
ppkt 11
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia
2008r.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji P. Marcin Kulesza wyjaśnił, że wnioskodawca
wystąpił o potwierdzenie zapisów w mpzp możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie
biogazowni rolniczej. W wyniku analizy zapisów mpzp oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy planowana lokalizacja budynków i obiektów produkcyjnych
wchodzących w skład planowanej biogazowni rolniczej jest zgodna z dokumentacją planistyczną.
Radny Roman Pudło zapytał o możliwość wykorzystywania biogazowni.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu
oświadczenia.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski i zapytania.
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic wnosi o zamontowanie tabliczki „Zakaz wyprowadzania psów” na
terenach zielonych położonych za budynkiem „Tomi Market” w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny ( ponowił wniosek z dnia
26 maja 2015r. ) w sprawie zabezpieczenia przez właściciela nieruchomości po placu buraczanym budowli
przed osobami postronnymi.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.59 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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