PROTOKÓŁ

NR 9/2015

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 21 października 2015 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1330
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wnioski Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał :
1) z dnia 16 października 2015r. o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina,
2) z dnia 21 października 2015 roku o wprowadzenie projektów uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
b) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są inne wnioski bądź uwagi do porządku posiedzenia Komisji?
Nie zgłoszono innych wniosków i uwag do porządku posiedzenia.
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia dodatkowych projektów
uchwał zgłoszonych przedstawionymi wnioskami.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wprowadzenie projektów uchwał do
porządku posiedzenia.
Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2015 z dnia 23 września 2015r.
2. Informacja nt. działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem.
3. Zaopiniowanie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2015r.do
dnia 12 października 2015r.,
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
2) uchwalenia Statutu Sołectwa:
a) Błażejowice,
b) Borkowice,
c) Buszyce,
d) Chróścina,
e) Golczowice,
f) Jasiona,
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g) Kantorowice,
h) Leśniczówka,
i) Łosiów,
j) Mikolin,
k) Nowa Wieś Mała,
l) Oldrzyszowice ,
m) Przecza,
n) Ptakowice,
o) Różyna,
p) Sarny Małe,
q) Skorogoszcz,
r) Stroszowice,
s) Strzelniki,
t) 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) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
5. 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.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2015 z dnia 23 września 2015r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do treści protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 8/2015 z dnia 23 września 2015r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół Nr 8/2015.
Do pkt 2
Informacja nt. działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem.
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
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Radny Zbigniew Wierzbicki przypomniał, że w 2014 roku został zgłoszony wniosek w sprawie dodatkowych
punktów oświetleniowych.
Burmistrz Artur Kotara udzielił wyjaśnień nt możliwości pozyskiwania środków na ten cel i z jakich programów.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Do pkt 3
Zaopiniowanie:
ppkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2015r.do
dnia 12 października 2015r.,
Zapytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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 stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015.
Nie podjęto dyskusji nad przedstawiona informacją.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie przedłożoną informację.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał :
ppkt 1
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Uzasadnienie do 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 Strzelniki w dniu 13 października 2011r. a w dniu 14 października 2015r. 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).
Zapytania i uwagi - nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
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Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” przy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
lit. a – t
uchwalenia Statutów Sołectw - Błażejowice, Borkowice, Buszyce, Chróścina, Golczowice, Jasiona,
Kantorowice, Leśniczówka, Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice , Przecza, Ptakowice, Różyna,
Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, Strzelniki, Wronów
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że zgodnie z ustaleniami Komisji Konsultacyjnej Sołtysi
otrzymali pierwsze strony swoich statutów i od strony 2 do ostatniej te, które nie były poprawiane. Nie
zostały wprowadzone uwagi , które zostały zgłoszone na zebraniach wiejskich (konsultacyjnych) ponieważ
muszą zostać przyjęte przez Radę Miejską na sesji w formie wniosku o wprowadzenie bądź wykreślenie
zapisów w projekcie.
Sołtys Stanisław Piszczek z Przeczy wnosi o wprowadzenie zapisu ażeby sołectwo mogło uchwałą Zebrania
Wiejskiego wprowadzić dla sołectwa logo. Prosi o uwzględnienie takiego uregulowania w statucie sołectwa.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, jakie są przepisy dotyczące wprowadzenia w jednostce pomocniczej herbu, flagi czy loga.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński , członek Komisji Statutowej oraz Komisji Konsultacyjnej
poinformował, że po przeprowadzonych konsultacjach projektu statutu na zebraniach wiejskich Sołectwa
Chróścina, Łosiów, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice i Skorogoszcz zgłosiły wnioski o wprowadzenie zmian,
które odczytał oraz poinformował, które nie zgłosiły wniosków.
Wnioski zostały przekazane do Radcy Prawnego o wydanie opinii , czy są zgodne z prawem i mogą zostać
wprowadzone do projektów statutów. Opinia będzie przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.
Radny Zbigniew Wierzbicki zaproponował aby zgłoszone przez sołectwa wnioski o zmianę w statucie sołectwa wprowadzić we wszystkich statutach.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński wyjaśnił, że nie mogą być wprowadzone zmiany w statutach tych sołectw, w których nie zgłoszono wniosków o zmianę. Zmianę w statucie Sołectwo może wprowadzić po jego uchwalenia w każdym czasie.
Innych uwag do projektów statutów nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zaproponował przeprowadzenie głosowania nad wszystkim
statutami wraz z wnioskami zgłoszonymi przez Sołectwa w trakcie przeprowadzonych konsultacji po
uzyskaniu opinii prawnej.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” przy zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty uchwał w sprawie nadania statutu Sołectwom wraz z wnioskami zgłoszonymi przez Sołectwa
w trakcie przeprowadzonych konsultacji po uzyskaniu opinii prawnej.
ppkt 3
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego - Wzgórze Wodniaków”.
Uzasadnienie do projektu: 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 w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego za pośrednictwem Wojewody Opolskiego wymagana jest uchwała Rady Miejskiej, w związku
z tym został przedłożony niniejszy projekt uchwały.
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Zapytania i uwagi: nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Lewin Brzeski;
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że 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.
W dyskusji udział wzięli Radny Zbigniew Wierzbicki, Mieczysław Adaszyński a informacji udzielił Burmistrz
Artur Kotara i Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
zmiany 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.
Wprowadzenia do tematu dokonał Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza informując, że niniejsza uchwała przygotowana została w konsekwencji zapisów postanowienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oznaczonego nr ZN.5150.23.9.2014.PS z dnia 25.09.2014r. (data wpływu 29.09.2015r.) 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 OWKZ 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 zastępuje się załączniki graficzne nr 1 i nr 2 poprzedniej uchwały – załącznikiem graficznym nr 1
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załączonym do niniejszej uchwały na którym pomniejszono granice obszaru objętego sporządzeniem planu
o tereny zlokalizowane w północnej części wsi Strzelniki i Łosiów.
Zapytania i uwagi :
Zapytania zgłosili - Radny Zbigniew Wierzbicki , Radna Grażyna Michalska.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara i Kierownik BI Marcin Kulesza.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 4 głs. ”za” przy 1 głs. „przeciw” zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały.
ppkt 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;
Wprowadzenia do tematu dokonał Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza informując, że 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.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” przy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 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,
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że podjęcie niniejszej uchwały
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.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” przy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 8
członkostwa Gminy Lewin Brzeski w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Uzasadnienie do projektu uchwały: W 2015r. zakończono finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 4 - Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013”. Obecnie przystąpiono do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata
2014-2020.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” przy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.00000
ppkt 9
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina,
Wprowadzenia do tematu dokonał Kierownik BI Marcin Kulesza.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 7.300 zł następuje z tytułu otrzymania darowizn z przeznaczeniem na :
promocję ( 5.500 zł )oraz plac zabaw w m. Buszyce (300 zł ), na plac zabaw w m. Buszyce ( 1.500 zł ). Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 625.590 zł wydatków 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).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 ).
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Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości w wysokości 13.002,92 zł dotyczy przeniesień w zakresie środków pochodzących z funduszu sołeckiego , w tym: 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 ), przeniesieniem 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 ).
Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 543.017 zł pochodzi z rozliczenia z lat ubiegłych.
Zapytania i uwagi :
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił się z zapytaniem, czy można zgłaszać wnioski do budżetu na rok przyszły?
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi, że tak przed opracowaniem budżetu na rok przyszły wnioski
można składać.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” przy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 11
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując o przyczynach dokonania zmian.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
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.
Wprowadzenia do tematu dokonał Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu oświadczenia.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt oświadczenia.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radna Anna Zacharewicz ponowiła wniosek w sprawie naprawy pobocza drogi przy wyjeździe z Nowej Wsi
Małej w kierunku Jasiony.
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Radny Zbigniew Wierzbicki poruszył temat odnowienia boiska we wsi Golczowice.
Sołtys Stanisław Piszczek zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej na osiedlu
w Przeczy.
Na zakończenie Burmistrz Artur Kotara poinformował nt. Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Protokółowała: M. Będkowska
Mieczysław Adaszyński
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