P r o t o k ó ł Nr 11/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 listopada 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 Antoni Rak.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczą w imieniu Prezesa przedstawiciele Zarządu Mienia
Komunalnego Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim: Pani Ewa Krzyszkowska i Pani Katarzyna Babula
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 18 listopada 205r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na
dzień 25 listopada 2015r. dodatkowych projektów uchwał :
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.
3) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 13 – 15 w celu zaopiniowania
przedłożonych projektów uchwał.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.
Komisja w obecności 6 radnych - jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła wnioski.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2015 z posiedzenia w dniu 21 października 2015r.
2. Zapoznanie się z informacją nt.:
1) Realizacja zadań gminy z zakresu gospodarowania Mieniem Komunalnym. Potrzeby i możliwości
zaspakajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem zasobu gminy
Lewin Brzeski.
2) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
13 października 2015r. do dnia 06 listopada 2015r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
2) przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) określenia stawek podatku od nieruchomości;
4) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
6) uchylająca uchwałę nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie ustalenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności;
7) uchylająca uchwałę nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zwolnień z opłaty
targowej;

8) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso;
9) uchylająca uchwałę Nr VII/62/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do
wymiaru i poboru podatków;
10) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
11) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
12) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
13) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora,
14) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.
15) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 7 członków – 7 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2015 z posiedzenia komisji w dniu 21 października 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 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 10/2015 - jednogłośnie– 6 głs. „za”.
Do pkt 2
Zapoznanie się z informacją nt.:
ppkt 1
Realizacji zadań gminy z zakresu gospodarowania Mieniem Komunalnym. Potrzeby i możliwości
zaspakajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem zasobu gminy Lewin
Brzeski.
Przewodniczący Komisji poinformował, że każdy otrzymał informację w związku z tym prosi
o zgłaszanie pytań i uwag.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy są plany gospodarcze dla budynków stanowiących 100% własność gminy?
Stwierdził, że jest bardzo dobra sprawą, że Wspólnoty Mieszkaniowe posiadają plany gospodarcze, ale brak
jest planów gospodarczych dla budynków komunalnych będących własnością gminy.
Następnie poinformował, że w imieniu mieszkańców budynku przy ul. Zamkowej Nr 4 w Skorogoszczy
zwraca się z prośbą o wykonanie elewacji na budynku z uwagi na zagrożenie odpadającego tynku elewacji
budynku ( powyższy problem był również zgłoszony na Zebraniu Wiejskim, w którym uczestniczył Burmistrz
Lewina Brzeskiego).
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając, że wszystkie budynki posiadają plany gospodarcze.
Przeprowadzane są przeglądy stanu technicznego budynków i sporządzane wnioski z tych przeglądów, tylko
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nie zawsze stać gminę, aby wyasygnować odpowiednią wysokość środków. Z powodu ograniczonych
środków finansowych nie można wykonać wszystkich niezbędnych remontów.
Burmistrz podkreśli, że Prezes Spółki Zarządu Mienia Komunalnego systematycznie występuje o środki na
remonty budynków.
Ponownie Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą o rozważenie dokonania remontu budynku przy ul.
Zamkowej Nr 4 W Skorogoszczy z uwagi na bezpieczeństwo przechodniów. Odpadający tynk z elewacji
budynku spada na przechodzące osoby, szczególne jest zagrożenie przy silnych wiatrach. Uważa, że jest
brak podejścia do wykonania remontu, przeprowadza się tylko spontaniczne klejenie odpadającej elewacji.
Tym faktem jest bardzo zaniepokojony, dlatego też chciałby, aby w projekcie budżetu na 2016 rok
zaplanować jakiś remont.
Kolejno odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny poinformował, że w przedstawionej
informacji, której temat jest m.in. Realizacja zadań gminy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym
nie ma informacji o lokalach użyteczności publicznej a są przecież własnością gminy. Przedstawiony jest
temat zasobów mieszkaniowych natomiast nie ma wykazanego wszystkiego mienia komunalnego –
budynków użyteczności publicznej.
Do powyższej uwagi odniósł się Burmistrz informując, że powyższa informacja zostanie do sesji
uzupełniona.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w przedłożonym materiale jest informacja o wydatkowanych
środkach na remonty - fundusz remontowy. Zapytał czy gmina przekazała w 100% środki, w których
posiada udział czy są zaległości.
Pani Ewa Krzyszkowska udzieliła odpowiedzi, informując, że środki z budżetu gminy są przekazywane
regularnie, co miesiąc.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska dodała, że wysokość przekazywanych środków na fundusz remontowy
i na bieżące remonty lokali mieszkalnych wynosi ok. 400.000 zł. Ponadto przekazuje się środki na
administrowanie gdzie wynoszą ok. 1.000.000,00 zł. Uważa, że na gospodarkę mieszkaniową gmina
w stosunku do dochodów i wydatków to przekazuje znaczące środki.
Radny Piotr Barszcz zapytał o ściągalność opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
Pani Ewa Krzyszkowska odpowiedziała, że ściągalność jest bardzo dobra, chociaż zdarza się różnie, raz jest
100%, a raz jest 80%, średnio wynosi 90%.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta powiedział, że przed powstaniem Spółki to ściągalność wynosiła
tylko 40%.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że w wyniku oddania zasobów gminy w zarząd dla nowo powstałej spółki, to
kwota należności po stronie gospodarki mieszkaniowej w tym czasie wynosiła 360.000,00 zł czyli zaległości
cały czas rosną a nie maleją.
Pani Ewa Krzyszkowska poinformowała, że zaległości przejęte w trakcie prywatyzacji spółki wynoszą ok.
580.000 zł, podejmowane są działania, aby ściągnąć należne środki od dłużników.
Pani Katarzyna Babula dodała, że podpisane są porozumienia z dłużnikami o rozłożenie na raty, albo
komornik prowadzi wobec dłużników egzekucje.
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Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że powstałe należności przed powstaniem spółki to są przychodem spółki
natomiast te należności, które są po stronie należności od momentu powstania spółki, czyli to, co spółka
ściągnie od najemców lokali mieszkalnych to ma obowiązek przekazać do budżetu gminy i przekazuje.
Przewodniczący Komisji powiedział, że w każdej społeczności są momenty, kiedy nie posiadają możliwości
finansowych i takim osobom należy pomóc, ale są również takie osoby, które nie chcą płacić.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, iż można to zauważyć na podstawie informacji ile w ostatnim czasie
wzrosła liczba osób uprawnionych do lokali socjalnych w związku z wyrokiem sądowym.
Radny Roman Pudło poinformował o budynku komunalnym stanowiącym 100% własność gminy położonym
przy ul. Kościuszki Nr 44 w Lewinie Brzeskim, który jest bardzo zaniedbany i wymaga remontu. Z budynku
spadają dachówki, jest bardzo niebezpiecznie dla przechodniów jak również na stojące pojazdy przy ulicy
Kosynierów w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy Agencja Rynku Rolnego jest zainteresowana przekazaniem posiadanych
nieruchomości dla gminy Lewin Brzeski?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Komisji zapytał o liczbę lokali mieszkalnych, w których brak jest łazienki, wc, co.
Pani Ewa Krzyszkowska udzieliła odpowiedzi.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieszkaniowej Joanna
Mokrzan dodała, że w uchwale Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata
2015-2019 jest wykazany stopień wyposażenia mieszkań komunalnych, wchodzących w zasób gminy
w podstawowe instalacje i urządzenia.

Przewodniczący Komisji powiedział, że podsumowując dyskusję nad w/w tematem Komisja w n o s i :
1) z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i osób postronnych o zabezpieczenie spadających
i uzupełnienie brakujących dachówek na budynku przy ul. Kościuszki Nr 44 w Lewinie Brzeskim ;
2) z uwagi na bezpieczeństwo przechodniów ulicą Zamkowa w Skorogoszczy przeprowadzić remont
budynku w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej Nr 4 - odpadający tynk z elewacji budynku.
Powyższe wnioski Komisja przyjęła przez aklamację.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją na ostatniej
sesji w sprawie głosowania nad przyjmowaniem informacji zwrócił się o wyjaśnienie do Pani Barbary Chyżej
Sekretarza Gminy.
Sekretarz Gminy poinformowała, że interpretacja Radcy Prawnego była taka, że jeśli informacja dotyczy
majątku gminy i Rada ma na to wpływ to należy wydać opinię poprzez głosowanie. Informacje dotyczące
instytucji nie podlegających gminie będą przekazywane tylko do zapoznania.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszej informacji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs.„za” zaopiniowała
pozytywnie w/w informację.
Ponadto Komisja w n o s i o uzupełnienie informacji o stanie mienia komunalnego dot. budynków
użyteczności publicznej.
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ppkt 2
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż z przedłożonej informacji wynika, że wszystkie sołectwa
uczestniczące w Programie Odnowy Wsi angażują się w rozwój sołectwa, z czego wynika, że żadne sołectwo
nie ma statusu pasywnego uczestnika Programu. Należy zaznaczyć, że Gmina niemałe środki asygnuje na
realizację projektów, co później widać w poszczególnych sołectwach.
Radny Piotr Barszcz zapytał – przez kogo była dokonywana ocena sołectw.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Zofia Woszczyk wyjaśniała, że ocena
jest dokonywana na podstawie przedkładanych sprawozdań przez sołectwa do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na spadek wsparcia sołeckich programów odnowy wsi.
Odpowiedzi udzieliła Pani Zofia Woszczyk.
Radny Roman Pudło zapytał czy wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy złożyli wnioski.
Czy wszyscy wiedzieli, że należy zgłosić w Urzędzie wniosek o poniesionych stratach w wyniku suszy.
Kolejne zapytanie dotyczyło czy rolnicy, którzy otrzymają pomoc będą musieli zapłacić podatek VAT oraz
kiedy małe gospodarstwa będą się w stanie utrzymać?
Pani Zofia Woszczyk poinformowała, że dzięki Burmistrzowi została podana informacja dla rolników
o składaniu wniosków z tytułu poniesionych strat w wyniku klęski suszy. Instytut Metrologii w Puławach nie
chciał potwierdzić, że na terenie naszej gminy jest susza. Pomimo tego, przyjmowane były wnioski od
rolników. Decyzję o szacowaniu strat podjęto dopiero 18 sierpnia 2015r., kiedy kończyły się już żniwa. Nie
wszyscy rolnicy byli zainteresowani składaniem wniosków. Komisja szacowała do końca, czyli te uprawy,
które jeszcze były nie zaorane. Rolnicy ci kwalifikowali się na pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji.
Jeśli chodzi o małe gospodarstwa to mogą korzystać z pomocy unijnej na rozwój obszarów wiejskich na
powiększanie gospodarstw wiejskich.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że na terenie jest aż 60% małych gospodarstw od 1 ha do 5 ha.
Przewodniczący Komisji zapytał czy już rolnicy otrzymali pomoc finansową?
Pani Zofia Woszczyk poinformowała, że dopłaty mają wynieść od 200 zł do 400 zł w przeliczeniu na 1h
w zależności od ubezpieczenia upraw. Agencja przyjmowała wnioski do końca m-ca września, jeszcze
prowadzi weryfikacje wniosków. Agencja rozpoczęła już wypłacać rolnikom środki jako dopłaty
bezpośrednie, jest to dopłata zaliczkowa. Odnośnie podatku VAT nie posiada żadnych informacji.
Radny Dariusz Zięba zapytał gdzie znajdują się w Gminie grunty o klasie II, a jest ich 1,47%.
Odpowiedzi udzieliła Pani Zofia Woszczyk.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszej informacji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie w/w informację.
Do pkt 3
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sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 września 2015r.
do dnia 14 października 2015r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do
przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zapytał o nieruchomość położoną w obrębie ulic Kościuszki, Kilińskiego i Matejki
w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się o wyjaśnienie w sprawie dzierżawionej nieruchomości część działki nr
311/46 położonej w Skorogoszczy w obrębie ulicy Kolonia - Leśna. Najpierw wydzierżawiono na okres do
trzech miesięcy a następnie przeznacza się na okres do 3 lat.
Pani Zofia Woszczyk wyjaśniła procedurę wydzierżawienia powyższej nieruchomości.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał czy w dalszym ciągu gmina stosuje
bonifikatę przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz o bardziej szczegółowe położenie nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży przy ulicy Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielili: Burmistrz Artur Kotara i Pani Zofia Woszczyk Kierownik Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami.
Przewodniczący Komisji zapytał o tematykę spotkania Burmistrza z Prezesem Spółki Remondis Opole.
Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło zwiększenia liczby pojemników na odpady ( tzw. żółta
klapa), częstotliwości wywozu odpadów i monitoringu.
Radny Dariusz Zięba zapytał o temat seminarium w Wyższej Szkole Zarządzania w Nysie oraz o spotkanie
w Aglomeracji Opolskiej nt. środków unijnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał Z-cę Burmistrza o uczestnictwo w konferencji w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa
przyrodniczego”.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski odpowiedział, że na konferencji wyjaśniano, co oznacza bioróżnorodność,
gdzie występuje na terenie Opolszczyzny, jakie gatunki podlegają ochronie, jaki ma wpływ na ekosystem.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że gmina Lewin Brzeski ma przyznane środki na bioróżnorodność, ochronę to
co znajduje się w starorzeczu i okolicy rzeki Nysy Kłodzkiej. Trwają przygotowania do podpisania umowy.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejsze
sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs.„za” zaopiniowała
pozytywnie sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 4

Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
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ppkt 1
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
Omówienia projektu uchwały dokonał Burmistrz informując, że do Urzędu wpłynął wniosek
przedsiębiorstwa SRTUNOBET – MIGACZ Sp. o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z prośbą o wydzierżawienie
na czas nieoznaczony części gminnej działki nr 124/3, usytuowanej pomiędzy gruntami należącymi do w/w
przedsiębiorstwa. Grunt ten jest niezbędny na potrzeby dalszego rozwoju inwestycyjnego
przedsiębiorstwa, logistyczno – transportowych (droga wewnętrzna). W związku, że jest to umowa
dzierżawy na czas nieoznaczony, co wymaga zgody Rady Miejskiej, został przedłożony projekt uchwały
w powyższej sprawie.
W dyskusji udział wzięli: radny Piotr Barszcz, radny Dariusz Zięba, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski,
Przewodniczący Komisji, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Przewodniczący Komisji poinformował o otrzymaniu w dniu dzisiejszym
z przeprowadzonych konsultacji w dniu 16 listopada 2015r. do powyższego projektu uchwały.
Również w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo GZ LZS Lewin Brzeski.

protokołu

Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak z upoważnienia Burmistrza omówił
projekt uchwały. Powyższy projekt uchwały jest, co roku przedstawiany i winien być przyjęty do końca m-ca
listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Ustawa nakłada na organy administracji
publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W niniejszym projekcie należy określić
możliwości finansowych wspierania zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje
pozarządowe. Omówił zakres zadań, formy współpracy, tryb wyłaniania wykonawców oraz planowane
środki finansowe na realizację planowanych zadań.
Następnie poinformował, że do konsultacji zaproszono wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego. Wpłynęła jedna uwaga do konsultowanego projektu uchwały
złożona przez Fundację Wspierania Rozwoju Rodziny „Felix” w Lewinie Brzeskim. Uwaga dotyczyła ujęcia
zadań polegających na zajęciach z seniorami oraz organizacji „Festiwalu Zdrowia”. Burmistrz ma dwie
możliwości wprowadzenia zmiany do przedłożonego projektu uchwały a jeżeli nie to Radzie przedstawia
protokół z konsultacji.
Przewodniczący Komisji omówił przedłożone pismo GZ LZS Lewin Brzeski dot. proponowanych środków
w projekcie uchwały. Zaproponowane środki dla GZ LZS są niewystarczające i wnoszą o zwiększenie
środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania
upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie
obiektów sportowych. Zaplanowane środki wystarczą tylko na I etap realizacji zadania.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny zabierając głos przeprosił za
brak uczestnictwa Przewodniczącego GZ LZS w konsultacjach z uwagi na pilne sprawy osobiste.
Poinformował, że tak jak Przewodniczący Komisji zaznaczył, że są to środki niewystarczające na cały rok.
Kwota 85.000 zł wystarczy tylko na I półrocze a w skład Gminnego Zrzeszenia wchodzi aż 5 klubów
sportowych. Od 5 lat kwota na sport nie zmienia się pomimo inflacji a koszty utrzymania obiektów
wzrastają. W dalszej części wypowiedzi Pan Andrzej Grabny poinformował o wykonanych pracach
społecznych przez Ludowe Zespoły Sportowe, które wynoszą ok. 100.000,00 zł
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszek wnosi, aby proponowane środki w wysokości 85.000 zł
zaplanować na sport tylko na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. ( I półrocze 2016r.)
Radni przez aklamacje poparli wniosek Przewodniczącego Komisji.
Radny Piotr Barszcz zapytał o stanowisko do uwagi Fundacji.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zabierając głos zwróciła uwagę, że zaplanowane środki po stronie
wydatków w projekcie budżetu na 2016 rok są niewystarczające, m.in. w dziale bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, w dziale oświata. Związane jest to z tym, że w niektórych działach klasyfikacji
budżetowej mogą być niewykonane dochody. W przypadku zwiększenia dochodów i nie wykonania w takiej
wysokości, jakie były zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 rok to przy sporządzaniu sprawozdań za
2015 rok mogą nam nie wyjść wskaźniki. W przypadku braku tych wskaźników wystąpi konieczność
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Skarbnik Gminy po raz kolejny zwróciła uwagę na brakujące środki w budżecie na 2016 rok w dziale
oświata, gdzie brakuje ok. 1.000.000,00 zł a przecież muszą być zabezpieczone środki na wynagrodzenia
i pochodne. Podkreśliła, że nie posiadamy żadnych oszczędności na kontach. Ponieważ dzięki posiadaniu
środków na kontach oszczędnościowych w latach ubiegłych była możliwość zwiększenia środków po stronie
przychodów o kwotę 2.900.000,00 zł w tego rocznym budżecie.
Reasumując powyższe trzeba będzie bardzo oszczędnie w przyszłym roku wydatkować środki, aby utrzymać
wskaźniki.
Kolejno radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, na tak niską frekwencję w spotkaniu konsultacyjnym organizacji
pozarządowych. Zapytał, czy nie należałoby dokonać weryfikacji tych organizacji, czy faktycznie działają.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję nad omawianym tematem
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały zaznaczając, że proponowane środki w wysokości 85.000 zł wystarczą tylko na okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2016r. ( I półrocze 2016r.)
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Komisja w n o s i o zwiększenie środków na realizację programu zadania „Upowszechnianie sportu
masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych” planowane środki na zadanie 85.000 zł są niewystarczające. Proponowane środki w wysokości 85.000 zł
wystarczą tylko na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. ( I półrocze 2016r.).
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
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Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony
w celu uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie
zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych. Przyjęty do waloryzacji wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszego półrocza 2015 roku w stosunku do analogiczne okresu w 2014 roku wynosi 98,8% (spadek cen
o 1,2 %). Zgodnie z tym wskaźnikiem Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. opublikował górne
granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2016 r.
Radny Roman Pudło zapytał, dlaczego od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wrasta stawka o 5 gr, a od budynków i ich części związanych z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych zmniejsza się stawkę o 3 gr. Zaproponował pozostawić stawkę podatku od działalności
gospodarczej na takim samym poziomie stawki jaka obowiązuje w 2015r.
Burmistrz Artur Kotara i Z-ca Burmistrza Dariusz Struski przedstawili uzasadnienie do zaproponowanych
powyższych stawek podatku.
Kierownik Wydziału Podatkowego Pani Aleksandra Lipka poinformowała, że w przypadku zwiększenia
stawki podatku od działalności gospodarczej o 5 gr na 2016 rok to dochody zwiększą się o 3.426,00 zł
w ciągu roku.
W dyskusji udział wzięli: radny Roman Pudło, Burmistrz Artur Kotara, radny Dariusz Zięba, Przewodniczący
Komisji radny Robert Laszuk.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Burmistrz Artur Kotara wniósł autopoprawkę do projektu uchwały –
stawkę podatku związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostawić w wysokości –
22,35 zł, czyli taką jaka obowiązuje w br.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką przez Burmistrza.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawka.
ppkt 4
projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis;
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając, że
zaproponowane rozwiązania w projekcie uchwały mają na celu podnieść atrakcyjność programu
pomocowego i stanowić zachętę dla przedsiębiorców by prowadzili działalność na terenie Gminy Lewin
Brzeski. Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości w wysokości 50 % należnego
podatku od nowo wybudowanych budynków lub ich części, przeznaczonych na prowadzenie działalności
gospodarczej przez podatników będących przedsiębiorcami oraz nowo nabytych gruntów, budynków lub
ich części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników będących
przedsiębiorcami. Proponowana zmiana ma charakter nie dyskryminujący i nie narusza zasad konkurencji,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał opinię pozytywną.
Pytania do w/w projektu zadał radny Dariusz Zięba, radny Roman Pudło a odpowiedzi udzielili: Burmistrz
Artur Kotara i Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka.
Komisja nie niosła więcej uwag i zapytań.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały
poinformował, że proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2016 r. w Gminie Lewin
Brzeski pozostają na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015.
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 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projektu uchwały uchylająca uchwałę nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk na
podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został
przedłożony w związku, że z dniem 1 stycznia 2016r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)
zakładająca fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej. Zgodnie z nowym przepisem „Rada gminy
może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na
targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Nowelizacja tego przepisu czyni opłatę targową daniną o
charakterze fakultatywnym, co za tym idzie Rada gminy uzyskuje uprawnienie do podjęcia decyzji
o wprowadzeniu lub nie opłaty targowej. Postanowiono, że na rok 2016 nie będzie podejmowana nowa
uchwała. Główną przyczyną nie podjęcia tej uchwały jest fakt, że pobieranie opłaty targowej nie jest
rozwiązaniem racjonalnym z punktu widzenia gospodarowania finansami. Opłata ta miała marginalne
znaczenie, lecz jednocześnie istniał ustawowy obowiązek jej poboru - pobór opłaty odbywał się w drodze
inkasa (wynagrodzenie 14 % od zebranej kwoty).
Radny Roman Pudło zaznaczył, że właściciel terenu byłej Cukrowni w Lewinie Brzeskim winien być ukarany,
gdyż nieruchomość stoi bezużytecznie.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że wobec właściciela nieruchomości jest prowadzona w SKO w Opolu
sprawa dot. wysokości podatku. Nie ma podstaw ukarania właściciela jeśli chodzi o sposób użytkowania
nieruchomości.
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 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
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ppkt 7
projektu uchwały uchylająca uchwałę nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie
zwolnień z opłaty targowej;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony w związku z nie
podjęciem na rok 2016 uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej funkcjonowanie w obrocie
prawnym uchwały w sprawie zwolnień z opłaty targowej jest bezzasadne.
Radny Dariusz Zięba zapytał, czy faktycznie po uchyleniu przedmiotowej uchwały handlujący towarami na
terenie miasta i gminy nie będą wnosić opłatę targową.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Omówienia projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Pani Aleksandra Lipka Kierownik
Wydziału Podatkowego, informując, że w związku ze zmianą zapisu art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że od 1 stycznia 2016r. opłata targowa staje się opłatą
fakultatywną i w związku z wygaszeniem uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nr XLIV/333/2014
z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru
i terminu płatności należało dostosować uchwałę do obowiązujących przepisów prawa. ( wykreśla się
inkaso oraz inkasenta opłaty targowej). Inkasentami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty
od posiadania psów od osób fizycznych na terenie sołectw gminy Lewin Brzeski są ich sołtysi.
Radny Roman Pudło zapytał czy sołtysom odlicza się podatek VAT od wynagrodzenia – zainkasowanej
kwoty podatków.
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Kierownik Wydziału
Podatkowego, Sekretarz Gminy Barbara Chyża, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk,
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
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 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
projektu uchwały uchylająca uchwałę Nr VII/62/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatków;
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Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony w związku koniecznością
wprowadzenia nowych wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wynika ze
zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), która wchodzi w życie 1 stycznia 2016r.
Wobec powyższego należy dostosować zapisy zawarte w formularzach podatkowych do obowiązujących
w tym zakresie zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy
o podatku leśnym.
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 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 10
projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony w związku, iż należy
dostosować zapisy zawarte w formularzach podatkowych do obowiązujących w tym zakresie zapisów
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym.
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 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 11
projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku rolnego;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu
uchwały - projekt uchwały został przedłożony w związku z koniecznością wprowadzenia nowych wzorów
formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, wynika ze zmiany przepisów wprowadzonych ustawą
z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.
Zmianie uległy przeliczniki hektarów na:
- 1,00 - dla gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz grunty
rolne zabudowane;
- 0,20 – grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, grunty pod stawami niezarybionymi,
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami.
W deklaracji na podatek rolny dodany został przypis mówiący o tym, że w przypadku, gdy kwota podatku
nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty podatku.
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 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 12
projektu uchwały określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały,
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony w związku z koniecznością
wprowadzenia nowych wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, wynika ze zmiany przepisów
wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), która wchodzi w życie 1 stycznia 2016r. W deklaracji
na podatek leśny dodany został przypis mówiący o tym, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza
100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty podatku. W deklaracji
i informacji na podatek leśny w pozycji rodzaj lasu wykreślone zostały „lasy ochronne”. Z uwagi na
konieczność dostosowania zapisów deklaracji i informacji podatkowych do obowiązujących przepisów
prawnych zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 13
projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta
Rodziny i Seniora;
Omówienia projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marek Nowak Kierownik
Wydziału Oświaty Spraw Społecznych informując, że zmiana wynika m.in. z konieczności wprowadzenia
zmian wynikających z upływu ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i możliwości jej odnowienia.
Z powyższych kart korzysta ok. 1000 mieszkańców naszej gminy.
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 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 14
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska z upoważnienia Burmistrza przedstawiła proponowane zmiany do
budżetu gminy na 2015r.:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 61.256 zł następuje w związku z wykonaniem planu
dochodów w zakresie:
- gospodarki gruntami i nieruchomościami ( 17.600 zł ),
- działalności usługowej ( 8.000 zł ),
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- administracji publicznej ( 1.837 zł ),
- dochodów od osób fizycznych ( 29.819 zł ),
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( 4.000 zł ).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 217.450 zł planuje się przeznaczyć na:
- 2% odpis z wpływów dotyczących podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izby Rolniczej w Opolu
( 3.800 zł ),
- wydatki związane z wycenami w zakresie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
( 8.000 zł ),
- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym ( ZMK- 90.000 zł ),
- braki w zakresie pochodnych od wynagrodzeń w PSP Lewin Brzeski ( 15.000 zł ),
- braki w zakresie wydatków związanych z gospodarką odpadami ( 100.000 zł ),
- wydatki związane z kulturą ( 650 zł ).
III. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 156.194 zł dotyczy:
- zmniejszenia planu w zakresie wydatków przeznaczonych na pomoc społeczną ( 80.000 zł ),
- zmniejszenia planu w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód ( 8.000 zł ),
- zmniejszenia wydatków w zakresie polityki społecznej ( 30.000 zł ),
- zmniejszenia planu w zakresie wydatków związanych z oświetleniem placów i dróg ( 46.194 zł ),
IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 10.000 zł dotyczy przeniesień w zakresie środków
pochodzących z funduszu sołeckiego( sołectwo Łosiów – 6.000 zł ) oraz środków Samorządu
Mieszkańców ( 4.000 zł ).
V. Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w wysokości 4.000 zł
następuje w związku z wykonaniem planu .
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał o ponoszone wydatki na odpady i czy
na przyszły rok planuje się zmianę stawki.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.
W dyskusji nad wydatkami odpadów komunalnych wzięli udział: Radny Dariusz Zięba, Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska, Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara, radny Piotr
Barszcz.
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 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 15
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały jest konsekwencją projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.
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 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
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Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Komisja ustaliła na miesiąc grudzień br. następujące terminy posiedzeń komisji :
- 3 grudnia 2015r. o godz. 1500,
- 9 grudnia 2015r. o godz. 1500,
- 15 grudnia 2015r. o godz. 1500.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i :
- o rozwiązanie problemu poruszającego się transportu ciężkiego ( samochody dostawcze) ulicą
Narutowicza – Kosynierów w Lewinie Brzeskim do marketu „Mrówka”, ponieważ są to samochody
o szerokiej osi, które przy wjeździe (skrzyżowanie ulic Kosynierów – Narutowicza) uszkadzają
krawężniki i chodnik, studzienkę telefoniczną załamano oraz niszczą ustawione znaki,
- w imieniu mieszkańców ulicy Nysańskiej w Lewinie Brzeskim o zamontowanie w drodze powiatowej
( wjazd od strony m. Niemodlin) znaku ograniczenia prędkości do 30km/godz. ( słupek stoi bez znaku)
z uwagi na bezpieczeństwo wyjeżdżających pojazdów z ulicy Nysańskiej.
Uwaga - stan Radnych wynosi 5, obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic wnosi o przeprowadzenie kontroli przez Miejską Straż
w Lewinie Brzeskim terenu położonego za budynkiem „Tomi Market” w Lewinie Brzeskim, pomimo
zamontowania tabliczki „Zakaz wyprowadzania psów” w dalszym ciągu są wyprowadzane psy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny w n o s i o ustawienie znaku
zakaz wjazdu samochodów ciężarowych od ulicy Moniuszki w Lewinie Brzeskim ( droga między budynkami
prowadząca do garaży) z uwagi, że ciężki transport uszkadza krawężniki nowo wybudowanej drogi
i chodnika – ulica Chopina w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że w dniu wczorajszym przygotowywano pobocza drogi ( skrzyżowanie
dróg w kierunku m. Popielów i m. Przecza) do przejazdu transportu śmigieł do wiatraków .
Burmistrz wyjaśnił, że z dróg publicznych każdy może korzystać i nie musi informować gminę, chyba, że jest
to droga gminna, ta droga jest powiatowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, że mieszkańcy Lewina Brzeskiego skarżą
się na wydzielający się w godzinach wieczornych duszący zapach pochodzący ze spalania różnego opału.
Zapytał się czy Straż Miejska w Lewinie Brzeskim może kontrolować posesje w zakresie wykorzystywania
opału w piecach.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.50 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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