PROTOKÓŁ

NR 10/2015

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 18 listopada 2015 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 13 03
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 wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia
18 listopada 2015r.o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał :
1) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
3) w sprawie 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 przedstawionym wnioskiem.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wprowadzenie projektów uchwał do
porządku posiedzenia.
Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.
2.
3.

4.

Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2015 z dnia 21 października 2015r.
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 października 2015r. do dnia 06 listopada 2015r.
Zapoznanie się z informacją nt:
1) rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski;
2) realizacji zadań gminy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem zasobu gminy Lewin Brzeski.
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;
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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 2015 rok;
15) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za”, przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2015 z dnia 21 października 2015r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek do protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 9/2015 z dnia 21 października 2015r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności
13 października 2015r. do dnia 06 listopada 2015r.

Burmistrza

Lewina Brzeskiego za okres od dnia

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dot. sprzedaży działek przy ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim, czy jest zainteresowanie ich nabyciem?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że działki te dotychczas były wydzierżawiane na ogródki działkowe. Dzierżawcy wystąpili o podział działki na cztery mniejsze w celu zakupu.
Innych zapytań 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 3
Zapoznanie się z informacjami nt.:
ppkt 1
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski
Pisemną informację na niniejszy temat członkowie Komisji i Sołtysi otrzymali w związku z tym Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zarządził dyskusję i zgłaszanie zapytań i uwag.
Radny Zbigniew Wierzbicki w nawiązaniu do przedstawionej informacji powiedział, że brakuje informacji
od Przedstawiciela naszej gminy będącego we władzach Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna na temat różnych linii wspierania jakie realizuje Stowarzyszenie. Ze sprawozdania dowiadujemy się , że
na różne cele gmina pozyskała dofinansowanie. Może gdybyśmy na bieżąco wiedzieli i Sołtysi w tym
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uczestniczyli, bo są w grupach Odnowy Wsi , poprzez 5 osobowy skład mogłyby realizować jakieś programy, pozyskiwać środki. Dlatego, że sołectwa z tego funduszu niejednokrotnie przeznaczają środki na przykład na remont świetlicy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że przedstawicielem z Gminy Lewin Brzeski w Zarządzie Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej jest Sekretarz Gminy Barbara Chyża i nic nie stoi na przeszkodzie aby na każdej sesji, czy posiedzeniu komisji zwrócić się z zapytaniem. Następnie poinformował, że
w tej chwili jest opracowywana strategia Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej dlatego dzisiaj składanie
sprawozdania mija się z celem gdyż nie ma żadnej informacji i nie ma co przekazać. Jak zostanie opracowana strategia zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Poinformował, kiedy są nabory
wniosków i gdzie można uzyskać informacje na jakie zadania. Możemy ponadto Sekretarz Gminy poprosić,
że jeżeli będzie ogłoszony nabór wniosków na zadania przekaże informacje na posiedzeniu komisji lub sesji
Rady Miejskiej.
Radny Zbigniew Wierzbicki poruszył temat Odnowy Wsi i zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zastosowanie
punktu, który mówi o wsparciu motywacyjnym w planach tych Sołectw, które się mocniej angażują albo
żeby pobudzić zaangażowanie.
Burmistrz Artur Kotara poprosił przedmówcę o doprecyzowanie wypowiedź. Ponadto poinformował, że na
każdym posiedzeniu komisji mówi, że tam gdzie jest aktywność mieszkańców tam gdzie na zebraniach
przeznacza się środki na jakiś cel stara się zawsze pomóc. Wiele było zadań w postaci siłowni , placów zabaw, które nie były w budżecie gminy a tylko niewielka kwota była przeznaczona z funduszu sołeckiego
starał się sfinalizować zadanie dodać środki z budżetu gminy, wygrać konkurs w Brzesko-Oławskiej Wsi
Historycznej i zrealizować temat. Gdyby zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie wówczas można
byłoby oszczędzić na Vat, dlatego zachęca do zakładania Stowarzyszeń.
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu zostało zapisane, iż podobnie jak Stowarzyszenia mogą działać 5 osobowe grupy z „Odnowy wsi”, czy jest to równoznaczne, czy nie?
Kierownik Wydz. RN Zofia Woszczyk wyjaśniła, że powstałe grupy minimum 5 osobowe z liderem na czele
w programie „Odnowa wsi” nie posiadają osobowości prawnej stąd też nie mogą składać wniosków poprzez Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna o środki pomocowe.
Na tym zakończono dyskusję.
ppkt 2
realizacji zadań gminy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane z utrzymaniem zasobu gminy Lewin Brzeski.
Pisemną informację na niniejszy temat przekazano radnym i sołtysom.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara na wstępie zwracają uwagę, że Gmina nie buduje lokali ani socjalnych, ani komunalnych. Lokale pozyskiwane są m.in. poprzez eksmisję , przekazanych
przez lokatorów, co bardzo rzadko się zdarza, bądź pozostałe po zmarłych najemcach, które wcześniej nie
wykupili i w ten sposób próbujemy zaspakajać potrzeby mieszkaniowe. W roku mamy około 10 zasiedlonych lokali. W Lewinie Brzeskim mamy jeszcze około 60 lokali i liczba co roku maleje, jeżeli nie pozyskamy ,
w roku ubiegłym pozyskaliśmy od ANR np. oficyny w Mikolinie plus 90% kosztów remontów przy 10% naszym udziale gdzie stwarzaliśmy lokale dla osób naprawdę najbiedniejszych., nie skierowaliśmy żadnego
lokalu dla takich osób, które trochę więcej zarabiają ale za mało żeby się mogły wybudować , wynająć kupić. Mamy duże braki mieszkań , jeżeli chodzi o gminę. Państwo do tej pory prowadziło politykę w zasadzie
lokali socjalnych , co roku rząd przeznaczał środki na lokale socjalne ale w wysokości do 30% wartości., stąd
nie korzystaliśmy gdyż 30% jest za mało. Jeżeli polityka Państwa ulegnie zmianie i przeznaczy więcej środków na budowę mieszkań komunalnych np. 50% wartości wówczas będziemy rozważać możliwość budowy.
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Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy Państwo wskazuje normy jakie gminy powinny ustalać w ilości lokali socjalnych, czy są przepisy nakazujące gminie trzymać określoną ilość
lokali socjalnych?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że ilość lokali socjalnych zależy od sytuacji danej
gminy. Jeżeli u nas malałoby bezrobocie, większość mieszkańców miałaby prace wówczas zapotrzebowanie
na lokale socjalne byłoby mniejsze. Nie ma normy narzuconej z góry ile gmina powinna posiadać lokali socjalnych. Natomiast sprawa przekwalifikowania lokali socjalnych na komunalne leży w gestii Burmistrza.
W większości się nie zamienia ponieważ lokale socjalne przyznawane są osobom najuboższym i mają niższą stawkę czynszową w związku z tym nikt nie chce więcej płacić, chyba że lokal mieszkalny jest w lepszym standardzie, wtedy zdarza się że ktoś prosi o zamianę lokalu socjalnego. Lokal socjalny jest na czas
określony.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że na wniosek przedsiębiorstwa
SRTUNOBET – MIGACZ Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1 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, a to do celów logistyczno – transportowych (droga wewnętrzna)
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Miejskiej w związku z tym przedkłada się
niniejszy projekt uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Wprowadzenia do tematu dokonał Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak informując, że zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzonych roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu. Konsultacje odbyły się 16 listopada 2015r. w których
uczestniczyły 4 Stowarzyszenia , protokół został przekazany obecnym. Ponieważ wynika to z zasad konsultacji, które mówią o tym, że jeżeli jakiś podmiot wniesie swoje uwagi to Burmistrz ma dwie możliwości
albo uwzględnia te uwagi i wówczas składa autopoprawkę albo przekazuje Radzie tenże wniosek. Fundacja pn. Feliks wniosła a pozostali poparli żeby dopisać do gminnego programu jedno małe zadanie ukierunkowane na aktywizacje osób starszych w kwocie 6.000 zł .
Zgłosił autopoprawkę – w załączniku do projektu uchwały na stronie 3 w nagłówku tabeli zamiast roku
2015 winien być rok 2016.
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
określenia stawek podatku od nieruchomości;
Wprowadzenia do tematu dokonała Kierownik Wydz. FP Aleksandra Lipka informując, że Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2016 r. opublikował górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na
2016 r. Art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przewiduję zmianę od 1 stycznia 2016 r.
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych poprzez dodanie art.5 ust.1 pkt1 lit.d
zapisu (od gruntów) „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego- od 1 m² powierzchni - 3,00 zł.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydz. FP Aleksandra Lipka informując, że po analizie struktury inwestycji podmiotów oczekujących pomocy de minimis oraz przysługującego Radzie Gminy prawa do określenia zwolnień przedmiotowych innych niż przewidziane w ustawie zdecydowano o wykreśleniu zwolnień
przedmiotowych dotyczących budowli. Proponowana zmiana ma charakter nie dyskryminujący
i nie narusza zasad konkurencji. 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. Uchwala 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. W/w zwolnienie przysługuje przez okres dwóch lat. Przedsiębiorcy korzystający
ze zwolnienia zobowiązani są utrzymać nową inwestycję, przez okres obowiązywania zwolnienia i przez co
najmniej 2 lata po upływie okresu zwolnienia. W projekcie proponuje się wyłączenia ze zwolnienia nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności handlowej, zarówno detalicznej jak i hurtowej w obiektach
o powierzchni sprzedaży większej niż 500 m².
Burmistrz Artur Kotara poinformował szczegółowo o propozycji wyłączenia ze zwolnień budowli.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.

5

Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Kierownik Wydz. FP Aleksandra Lipka poinformowała, że w omawianym projekcie uchwały wysokość
stawek nie ulega zmianie a jedyna zmiana dotyczy opodatkowania autobusów. Ustawa z dnia 25 czerwca
2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw do podatku od środków
transportowych została wprowadzona nowa kategoria- autobus o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca i równej lub większej niż 22 miejsca. Biorąc powyższe pod uwagę
należało dostosować zapisy dotyczące określenia stawki podatku od środków transportowych dla autobusów , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca oraz
równej lub wyższej niż 22 miejsca. W załączniku nr 2 i 3 do u.p.o.l. wyrazy „Trzy osie” zastąpiono wyrazami
„Trzy osie i więcej”.
Zapytania i uwagi :
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, ile w gminie mamy autobusów.
Kierownik Wydz. FP odpowiedziała, że nie ma żadnego autobusu zarejestrowanego w gminie.
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 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;
Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydz. FP Aleksandra Lipka informując, że z dniem 1 stycznia 2016 r.
wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 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. Główna 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).Dochód z opłaty targowej po opłaceniu inkasentów w latach
2012 – 2015 wynosił od 1.000 do 1.200 zł rocznie.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 7
uchylająca uchwałę nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zwolnień z opłaty
targowej;
Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydz. FP Aleksandra Lipka informując, że 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.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydz. FP Aleksandra Lipka informując, że w związku ze zmianą
zapisu art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że od 1
stycznia 2016 r. 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 2014 r. 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).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
uchylająca uchwałę Nr VII/62/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków;
Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydz. FP Aleksandra Lipka informując, że w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. 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. Dlatego też przedkłada się do uchylenia uchwałę określającą dotychczasowe wzory formularzy z dniem 31 grudnia 2015r. a wprowadzenie nowych, które
przedkłada się Radzie Miejskiej do uchwalenia dla każdego podatku oddzielnie.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 10
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
Nie omawiano projektu uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 11
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
Nie omawiano projektu uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 12
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
Nie omawiano projektu uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 13
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;
Projekt uchwały omówił Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak informując, że wynika m.in. z konieczności
wprowadzenia zmian wynikających z upływu ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i możliwości jej
odnowienia. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia załącznika nr 4 do Regulaminu
wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w postaci oświadczenia wnioskodawcy. Uregulowana ponadto zostanie kwestia ponownego wydania kart w przypadku nieprawidłowo wystawionych
danych na karcie. Natomiast zmiana załącznika nr 2a do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej
Karty Rodziny i Seniora ma charakter porządkowy i wynika z potrzeby usprawnienia pracy związanych
z obsługą Karty. Wprowadzenie powyższych zmian jest również konsekwencją otrzymanych uwag do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, zgłoszonych przez samorządy gminne
oraz członków Zespołu ds. opracowania OKRiS.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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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 14
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że 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 ), administracji publicznej
( 1.837 zł ),dochodów od osób fizycznych ( 29.819 zł ), udziału gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa ( 4.000 zł ). 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 kultura
( 650 zł ). Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 156.194 zł dotyczy: zmniejszenia planu 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 ), Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 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 ). Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w wysokości
4.000 zł następuje w związku z wykonaniem planu.
Zapytania i uwag.
Radny Zbigniew Wierzbicki w nawiązaniu do braków w zakresie wydatków związanych z gospodarką odpadami , przypomniał, że jak firma Remondis wygrała przetarg i zajął się odpadami z gminy Lewin Brzeski ,
ustalone zostały kwoty opłat. Na jednej z sesji Burmistrz powiedział, że po przeliczeniu pierwszego roku
być może stawki opłat zostaną obniżone a wychodzi na to, że Remondis coraz więcej nas kosztuje.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara, który wyjaśnił, że dla Remondisu za śmieci płacimy tyle ile zostało wywiezionych. Jeżeli mieszkańcy naprodukują więcej śmieci to gmina płaci , ceny nie podnosimy ani
nie obniżamy utrzymujemy na stałym poziomie. Podobny system jaki mamy ma również gmina Popielów
w tej chwili gmina Popielów wyłączyła brązowy pojemnik czyli bio, zmniejszyła opłatę na 12 zł . Zabrała
wszystkim pojemniki ale trzeba założyć sobie kompostownik. Jeżeli ktoś z mieszkańców nie chce zakładać
kompostownika to będzie płacił 2,80 zł za pojemnik wówczas opłata wyniesie 14,80 zł . Skąd kwota
100.000zł - 10% mieszkańców nie płaci, gdyby wszyscy płacili to nie trzeba byłoby 100.000 zł przeznaczać
na śmieci. W przyszłym roku Remondis zwiększy częstotliwość wywozu odpadów gromadzonych w żółtych
pojemnikach w miesiącach od maja do września. Następnie przedstawił informację na temat gospodarowania odpadami komunalnymi.
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 15
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zmiana dotyczy zmian wprowadzonych projektem
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok jak również w związanego
z planowanym zadaniem
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Burmistrz Artur Kotara w nawiązaniu do wniosków zgłaszanych przez mieszkańców niektórych Sołectw
dotyczących herbu i logo poinformował, że wniosek o zmianę ustawy złożył poprzez Związek Gmin Śląska
Opolskiego. Następny wniosek o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości , na dzień dzisiejszy na terenach oświatowych – szkolnych nie wolno spożywać alkoholu. Jeżeli Dyrektor Szkoły zezwoliłby na zorganizowanie zabawy sylwestrowej na terenie szkoły to na takiej zabawie nie wolno spożywać alkoholu.
Intencją wniosku jest aby ustawa o wychowaniu w trzeźwości zezwalała w czasie gdy nie odbywają się
zajęcia szkolne mogły odbywać się zabawy i uroczystości będzie to służyło integracji społeczności lokalnej a
szkoły dodatkowe środki za wynajem sal.
Sołtys Weronika Niemczyk z Golczowic :
1) w imieniu mieszkańców Golczowic prosi o wystąpienie do właściciela PKS Opole z prośbą aby autobusy
komunikacji publicznej zatrzymywały się na przystanku szkolnym (naprzeciw byłej szkoły)w Golczowicach;
2) wnosi o zmianę ustawienie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego (włączane jest za wcześniej i za
późno wyłączane).
Radny Zbigniew Wierzbicki poprosił o interwencje w Tauronie o szybsze usuwanie awarii.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zaprosił obecnych na sesję, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. o godz. 1400
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Protokółowała: M. Będkowska
Mieczysław Adaszyński

10

