P r o t o k ó ł Nr 14/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
15 grudnia 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 7 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.
Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski Burmistrza Lewina Brzeskiego do Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na dzień 29 grudnia 2015r.
dodatkowych projektów uchwał :
1) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie:
− zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała,
Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
− przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych,
składowania magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski,
2) z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
w Opolu.
Zaproponował w/w projekty wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 13 – 15 w celu ich
zaopiniowania.
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 obecności 7 radnych - jednogłośnie 7 głs. „za” przyjęła wnioski.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu:
- Nr 11/2015 z posiedzenia w dniu 18 listopada 2015r.
- Nr 12/2015 z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2015r.
- Nr 13/2015 z posiedzenia w dniu 9 grudnia 2015r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 7 listopada
2015r. do dnia 7 grudnia 2015r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
3) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski;
4) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą roczną z tytułu
użytkowania wieczystego;

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim;
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016;
zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy;
rocznego planu kontroli na 2016 rok;
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2016r.
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała,
Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
14) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania
magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski
15) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
4. 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 11/2015 z posiedzenia w dniu 18 listopada 2015r.
- Nr 12/2015 z posiedzenia w dniu 03 grudnia 2015r.
- Nr 13/2015 z posiedzenia w dniu 09 grudnia 2015r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołów.
Protokoły były przesłane pocztą elektroniczną do tych Radnych , którzy wyrazili życzenie oraz w wersji
papierowej były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołów – Przewodniczący Komisji kolejno poddał pod głosowanie.
- Protokół Nr 11/2015 z dnia 18 listopada 2015r.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 11/2015 - jednogłośnie – 7 głs. „za”.
- Protokół Nr 12/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 12/2015 - jednogłośnie – 7 głs. „za”.
- Protokół Nr 13/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 13/2015 - jednogłośnie – 7 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
7 listopada 2015r. do dnia 7 grudnia 2015r. Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił
o zgłaszanie uwag i zapytań:

2

Radny Antoni Rak i Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytali w sprawie nabycia od
użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową na stan gminy Lewin Brzeski. Za jaką cenę została
przejęta nieruchomość?
Wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydziału RN Zofia Woszczyk.
Kolejne zapytanie radnego Antoniego Raka dotyczyło nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego położonej przy ul. Kilińskiego Nr 17 w Lewinie Brzeskim ogłoszonego na dzień
29 grudnia 2015r., czy powyższa nieruchomość jest własnością gminy?
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału RN Zofia Woszczyk informując, że powyższy budynek jest
własnością gminy.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o zmianie przeznaczenia zagospodarowania budynku, jeżeli
w przetargu powyższy budynek nie zostanie sprzedany to zostanie przeznaczony do wynajmu dla rodziny
wielodzietnej, która chce być rodziną zastępczą dla trójki dzieci. Rodzina ta, sama we własnym zakresie
wyremontuje budynek.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o umorzenia osobom zmarłym zaległych opłat
czynszowych za najem lokalu mieszkalnego, jakiego dotyczy to okresu?.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan wyjaśniając, że dotyczy to osób, które nie
pozostawiły spadkobierców ani żadnych osób przyjmujących prawa najemców a należy uregulować stan
prawny tych lokali. Dotyczy to kilku lat.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy lokale mieszkalne po tych osobach stanowią pustostan, czy zostały już
zakwaterowane?
Kolejno odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan informując, że powyższe lokale są już
zakwaterowane przez kolejnych najemców.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk i radny Antoni Rak zapytali o spotkanie z Firmą Deloitte nt.
odzyskania podatku VAT.
Burmistrz poinformował, że są prowadzone z Firmą Deloitte rozmowy w sprawie dalszego pozyskiwania
podatku VAT dla Gminy Lewin Brzeski. Po zakończonych rozmowach zostanie podpisana umowa, będzie dla
gminy korzystniesza w porównaniu do pierwotnej. Wiele Gmin korzysta z ich pomocy w celu odzyskania
podatku VAT.
Następnie wywiązała się dyskusja, udział w niej wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin
Brzeski Andrzej Grabny, radny Antoni Rak, Sekretarz Gminy Barbara Chyża, Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Radny Dariusz Zięba złożył zapytanie w sprawie spotkania Burmistrzów i Wójtów w Stowarzyszeniu Brzesko
– Oławskiej Wsi Historycznej.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że spotkanie dotyczyło zadań, które zostaną ujęte w strategii, w celu
możliwości pozyskania środków na te zadania. Ile będą mogły gminy pozyskać środków a ile
stowarzyszenia. Budżet Stowarzyszenia ma wynosić ok. 8.000.000,00 zł z tego, połowa środków jest
przeznaczona dla przedsiębiorców na działalność gospodarczą. Gmina planuje pozyskać środki na małe
boiska, siłownie zewnętrzne, place zabaw.
Kolejne zapytanie radnego Dariusza Ziębę dotyczyło udziału Burmistrza w konferencji nt. rewitalizacji
obszarów miejskich.
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Burmistrz Artur Kotara poinformował, że pięć miast w woj. opolskim mają już zapewnione środki ( Opole,
Kluczbork, Brzeg, Nysa, Kędzierzyn) pozostałe miasta będą musiały przystąpić do konkursu. Środki będą
przeznaczone tylko na takie cele jakie wynikną z programu rewitalizacji miasta. Gmina będzie musiała
w przyszłym roku opracować program rewitalizacji miasta, w związku z tym trzeba będzie wykonać
diagnozę i zdecydować się w jakim kierunku pójść. Nie będzie można z tych środków remontować dróg.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał Z-cę Burmistrza w sprawie spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego nt. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Odry”. Zainteresowany jest czy zbiornik powodziowy w Raciborzu ma być faktycznie „suchy”, bez
wody. W bieżącym roku była susza to ten zbiornik winien być napełniony wodą zebraną w ciągu roku, aby
w czasie suszy można było regulować stan wody.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w ostatnim czasie zmieniły się wytyczne UE, że odchodzi
się nawet od budowy wału przeciwpowodziowego tylko przeznacza się tereny pod tzw. suche zbiorniki
wodne.
Radny Dariusz Zięba złożył zapytanie czy na tej konferencji była mowa nt. podjęcia prac nad ujściem Nysy
Kłodzkiej w Skorogoszczy.
Z-ca Burmistrza poinformował, że złożył na konferencji w tej sprawie zapytanie – co będzie z inwestycją
(dorzecza) od Lewina Brzeskiego przez Skorogoszcz do Wronowa w MasterPlanie dla dorzecza Odry.
Zadanie to jest inwestycją priorytetowa, winna być w ciągu pięciu lat zrealizowana, ale kiedy to trudno
powiedzieć. Brakuje środków na realizacje tych zadań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o temat spotkania Walnego Zgromadzenia Rybackiej
Lokalnej Grupy Działania.
Kolejno Z-ca Burmistrza poinformował, że spotkanie dotyczyło organizacyjnych spraw w związku ze zmianą
statutu i nazwy. Obecnie przystąpiono do opracowania strategii działania. Gmina musi wysłać swoje
propozycje do strategii do 17 grudnia br. Lokalna Grupa Działania będzie chciała poszerzyć swoją
działalność o działalność gospodarczą w szczególności dla sektora prywatnego. Dla samorządów
propozycja tematów będzie dotyczyć turystyki, szczególnie tam gdzie znajdują się obszary wodne, ścieki
wodne.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że w strategii będą ujęte ograniczenia możliwości pozyskania środków,
będzie można pozyskać tylko ok. 200.000,00 lub 300.000,00 zł. Będzie to niekorzystnie dla naszej gminy.
Wstępnie zaplanowano zagospodarowanie terenu między boiskiem ORLIK a starorzeczem Nysy Kłodzkiej
w Lewinie Brzeskim i pozyskaniem środków w wysokości ok. 400.000,00 zł a 450.000,00 zł.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
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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
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego w związku z kontynuacją utrzymania Wydziału
zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lewinie Brzeskim. Pomoc rzeczowa
obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 1 etat.
Radny Dariusz Zięba stwierdził, że za każdym razem kiedy jest przedkładany projekt uchwały w tej sprawie
jest zapis „utworzenie”, czy nie winno być „na utrzymanie”. Uważa, że jest to błąd, gdyż oddział jest już
utworzony.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że tak zostało nazwane zadanie i tak jest zawarte porozumienie
i zgodnie z tym porozumieniem musi być taki tytuł uchwały.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy gmina ponosi w całości koszty
utrzymania oddziału?
Kolejno Sekretarz Gminy wyjasniła, że Gmina ponosi koszty z tytułu utrzymania tylko jednego etatu, łącza
i dostępu do sieci. W związku z zastępstwem urlopowym czy chorobowym Starostwo Powiatowe utworzyło
jeszcze jeden etat, który utrzymuje z własnych środków.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego
w Brzegu;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony
w związku z kontynuacją utrzymania w 2016 roku stanowiska d/s zabytków w Starostwie Powiatowym
w Brzegu (Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków). Pomoc rzeczowa obejmuje część wydatków na
wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowiska.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny złożył zapytanie na jakiej zasadzie jest
utrzymywany etat, czy jest to dobra wola, czy jest to obowiązek Gminy udzielania pomocy finansowej
Powiatowi Brzeskiemu na utrzymanie stanowiska ds. zabytków.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że to nie jest obowiązek Gminy, jest to zadanie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, ale aby gmina mogła otrzymać szybciej opinie, informacje czy odpowiedzi,
pokrywa koszty utrzymania stanowiska. Koszty utrzymania stanowiska zostały podzielone na poszczególne
gminy wchodzące w skład powiatu brzeskiego.
W trakcie wyjaśnień wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara,
radny Antoni Rak, Sekretarz Gminy Barbara Chyża, radny Roman Pudło, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
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Do pkt 3
projekt uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości
wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski;
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że Pani Barbara Janek prowadząca działalność gospodarczą
pn. „Reh-art.” prowadzi na terenie gminy Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś”, realizując tym samym
zadania należące do sfery zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym. Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś” jest jedyną tego typu placówką na terenie
naszej Gminy, która świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci, a
w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. W celu obniżenia kosztów utrzymania tych lokali usytuowanych
w budynku komunalnym w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52 proponuje się użyczyć przedmiotowe
lokale pod prowadzoną działalność.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że jest bardzo dobrze, że na terenie gminy jest
prowadzony taki żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś”. Tylko, że ta osoba również w tych lokalach prowadzi
działalność gospodarczą, uważa, że winno się oddzielić prowadzenie żłobka od prowadzonej działalności
gospodarczej niezwiązanej ze żłobkiem ani przedszkolem. Ma duże wątpliwości co do wykorzystania tych
lokali.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że aby prowadzić żłobek musi być prowadzona działalność
gospodarcza. W ramach tej umowy będzie świadczyć usługi wynikające ze zleconych zadań własnych gminy
funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci do 3 lat. Ponadto będzie świadczyła usługi
w zakresie oceny dzieci przedszkolnych wad postawy oraz diagnostyki niemowląt do 6 m-ca życia
w kierunku zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
Radny Antoni Rak zapytał o wysokość czynszu najmu tych lokali?
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara,
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, radny Zbigniew Gąsiorowski, radny Dariusz Zięba,
radny Roman Pudło.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan poinformowała, że wysokość czynszu za zajmowane lokale wynosi
1.429,00 zł /miesięcznie, czyli 18.000,00 zł rocznie. Koszt za media za ostatni m-c wyniósł ok. 1.100,00 zł.
Kierownik dodała, że stawka opieki nad dzieckiem w ostatnim czasie została obniżona do
406,00 zł/miesięcznie, wcześniej wynosiła 650,00 zł. Do żłobka uczęszcza ok. 15 dzieci.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony
w związku zakończeniem się 4 letniej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Golczowice. Statut Sołectwa
określa, że kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów, Wybory Sołtysa i Rady
Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji (§ 6 ust. 5 Statutu Sołectwa).
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Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą
roczną z tytułu użytkowania wieczystego;
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny w związku z braku uzasadnienia do
przedłożonego projektu uchwały prosi o jej omówienie.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk omówił uzasadnienie do projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że Przewodniczący Rady Samorządu Miasta nie otrzymał
uzasadnienia do projektu uchwały z uwagi, że jest to informacja publiczna podlegająca ochronie. W związku
z tym faktem uzasadnienie nie zostało podane na BIP, ani nie zostało przesłane wraz materiałami pod
obrady sesji dla Sołtysów i Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta. Otrzymali tylko radni. Jeżeli Rada
Miejska podejmie uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnej to obowiązkiem Burmistrza jest
podanie do wiadomości publicznej, komu umorzono i jaką kwotę.
Udział w dyskusji wzięli: radny Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski,
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały, stwierdził, że Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski
przedłożyła wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy od mostu do mostu (do granicy miasta Lewin Brzeski),
zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 338/2, stanowiącej odcinek drogi powiatowej, na ulicę
„Niemodlińska”. W związku z prowadzoną równolegle procedurą związaną z nadaniem nazwy dla wzgórza
rekreacyjno - widokowego, usytuowanego na działkach ewidencyjnych przyległych do w/w ulicy,
wprowadzenie jej nazewnictwa pozwoli na większą rozpoznawalność tego miejsca oraz ułatwi jego
lokalizację.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 7 i 8
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok;
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały, stwierdził, że zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań
związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu oraz pomocy rodzinom dotkniętym skutkami
nadużywania alkoholu. Działania te, gmina podejmuje w oparciu o roczny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem programu należy dokonać diagnozy skali
i skutków nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczone są środki, które gmina uzyskuje
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Diagnoza oraz treści zawarte w programie na rok 2016 opracowane zostały na podstawie informacji ze
szkół z terenu gminy Lewin Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Sądu Rejonowego, Poradni
Odwykowej w Brzegu, Domu Dziecka w Skorogoszczy i Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin.
W programie uwzględniono następujące zadania:
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim,
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień,
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
- finansowanie zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytywał o limitowaną sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił, że dotyczy to podjętej uchwały
z dnia 24 lutego 2009r. ustalającą limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Bez ograniczeń może
być sprzedawane piwo zarówno w handlu detalicznym i w gastronomii.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że ze środków uzyskanych z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznacza się aż 140.000,00 zł
na utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. Ze Świetlicy Terapeutycznej korzystają nie
tylko dzieci z rodzin patologicznych, ale i inne. Uważa, że te środki winne być przeznaczane tylko na
profilaktykę w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, dla tych osób, które najbardziej
potrzebują pomocy, a nie na utrzymanie świetlicy. Pomimo wniesionych uwag nie podważa, że środki są źle
wydatkowane, nie ma uwag do działalności Świetlicy Terapeutycznej.
Burmistrz Artur Kotara zaprosił Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta na podsumowanie projektu,
który był realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną, w celu usłyszenia jakie zadania realizuje świetlica.
Spotkanie odbędzie się w M-GDK w Lewinie Brzeskim w dniu 20 grudnia br.
Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Burmistrz Artur Kotara,
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, radny Antoni Rak, radny Przemysław Ślęzak.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na załącznik Nr 2 do projektu uchwały, w którym ujęte są zadania
i wysokość środków na ich realizację. Zaplanowano tylko środki na profilaktykę przeciwdziałania
alkoholizmowi a na profilaktykę przeciwdziałania narkomani nie. Zapytał czy nie można by było
proporcjonalnie rozdzielić te środki.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił, że działania profilaktyczne są
skierowane do wszystkich dzieci, jest to profilaktyka pierwszorzędowa. Dotyczy to każdej profilaktyki jak
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przeciwdziałania alkoholizmowi tak i narkomanii, bez dzielenia tych środków. Na przeciwdziałanie
narkomani są również zaplanowane środki a dotyczy to zajęć sportowych pozalekcyjnych. Ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii mówi, że program narkotykowy realizowany jest w ramach środków
przeciwdziałania alkoholizmowi i są wydzielane środki na przeciwdziałanie narkomanii na zajęcia
pozalekcyjne sportowe.
Kolejno radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że nie zabezpieczono środki na profilaktykę szkolną na
przeciwdziałanie narkomanii tylko na zajęcia sportowe.
Kierownik Wydziału Pan Marek wyjaśnił, że zadania przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczą tych samych
zadań i nie ma konieczności dzielenia tych środków na przeciwdziałanie narkomani i przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że chodzi o zapis w załączniku nr 2 (Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok), uważa, że winne być wydzielone
i zapisane środki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Marek Nowak, radny Antoni Rak, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara.
Po zakończonej dyskusji Burmistrz Artur Kotara wniósł autopoprawkę do projektu uchwały - w n o s i o
wprowadzenie zmiany w zał. Nr 2 polegającej na podziale kwoty 15.000,00 zł zaplanowanej na
finansowanie zadania pn. „środki na profilaktykę szkolną i pozaszkolną – przeciwdziałanie alkoholizmowi
w następujący sposób:
- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – pozostawić kwotę – 7.500,00 zł,
- w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – wstawić kwotę – 7.500,00 zł.
Konsekwencją wprowadzonej zmiany będą odpowiednie zmiany kwot w wierszach „Razem”
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że już w poprzednich kadencjach sprzeciwiano się
przeznaczać środki na szkolenia tylko przeznaczać na zajęcia z dziećmi, młodzieżą, punkty konsultacyjne.
Jest bardzo dobrze, że mamy w Gminie Świetlicę Terapeutyczną, gdzie każde dziecko może przebywać, a
nie tylko dzieci dysfunkcyjne. Ponadto jest bardzo pomocne dla dzieci dysfunkcyjnych gdyż mogą się razem
bawić z innymi dzieci, poznać jak można żyć inaczej. Uważa, że taka świetlica musi być i należy dla niej
udzielać wsparcia finansowego.
Następnie zwrócił uwagę, że w ramach tych środków można prowadzić inne zajęcia z tematyki
uzależnień i te środki przeznaczyć na szkolenia. Tylko szkoleń jest zawsze bardzo dużo i nic nie dają. Ale
będąc w świetlicy mógł zobaczyć jak te dzieci spędzają czas i mają możliwość zjeść posiłek, który czasami
jest dla nich jedynym posiłkiem w ciągu dnia.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny i radny Antoni Rak poinformowali, że są za
prowadzeniem Świetlicy Terapeutycznej, że jest bardzo potrzebna dla tych dzieci.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że obecnie dochodzi jeszcze uzależnienie od korzystania
z komputerów, telefonów, smartfonów.
Radny Dariusz Zięba zapytał o wynagrodzenia za przeprowadzane wywiady środowiskowe osób
uzależnionych, kto je przeprowadza i za ile?
Kierownik Wydziału OK Marek Nowak wyjaśnił, informując, że wywiady środowiskowe przeprowadzają
osoby uprawnione – pracownicy M-GOPS w Lewinie Brzeskim. Otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie
w wysokości 100,00 zł za jeden przeprowadzony wywiad. Jest to dodatkowa praca wykonywana po
godzinach pracy. Wywiady są potrzebne do wszystkich składanych wniosków do sądu celem orzeczenia
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
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Następnie radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na dane, że obecnie w Domu Dziecka w Skorogoszczy
przebywa 12 dzieci z Gminy Lewin Brzeski. W przedłożonej diagnozie wykazanych jest 8 dzieci.
Kierownik Marek Nowak wyjaśnił, że sporządzając diagnozę opierał się na informacjach otrzymanych
z poszczególnych instytucji na koniec m-c listopada.
Kolejna uwaga radnego Dariusza Zięby dot. zapisu w przedłożonej informacji Dyrektora z jednej ze szkół
o podejmowanych działaniach profilaktycznych – „ wzrasta liczba uczniów, która była świadkiem jak osoba
nieletnia kupowała alkohol i papierosy (świadczy to o słabym respektowaniu prawa przez sprzedających).
Złożył propozycję, aby chociaż raz w roku przeprowadzić szkolenie dla właścicieli sklepów, aby ich
uświadomić jaką krzywdę robią dla dzieci i młodzieży, jakie mogą z tego tytułu ponieść kary.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Pan Marek Nowak, informując, że były przeprowadzane szkolenia
pracodawców, było zbyt małe zainteresowanie, wiąże się to z kosztami. Szkolenie musi przeprowadzić
odpowiednia osoba dla której trzeba będzie zapłacić. Szkolenie nie może być przymusowe, można ich tylko
zaprosić.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski powiedział, że można przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
przygotować informację, ulotki do właścicieli sklepów sprzedających alkohol i papierosy. Każdy sprzedawca
musi mieć w sklepie informacje o szkodliwych działaniach spożywania napojów alkoholowych
i palenia papierosów.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że jest przeciwny organizowaniu szkoleń podmiotom
prywatnym z uwagi na fakt, że ich obowiązek wynika z ustawy. Każdy, kto występuje o pozwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych jest informowany o konsekwencjach sprzedaży napojów alkoholowych dla
nieletniej osoby. Jest za przeznaczeniem tych środków na dożywianie w Świetlicy Terapeutycznej
(podwieczorek), na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a nie na szkolenie
podmiotów prywatnych.
Kierownik Marek Nowak poinformował, że świadomość podmiotów gospodarczych jest coraz większa
i nie chcą ponosić ryzyka, konsekwencji.
Radny Dariusz Zięba wnosi o dopisanie w załączniku Nr 1 do niniejszego projektu uchwały (str. 12)
w trzecim zdaniu wyrazów „ i zamieszkują osoby starsze”. Często są te osoby poniżane przez
nadużywających alkohol dorosłych już dzieci a mieszkających nadal z rodzicami.
Komisja przez aklamację przyjęła wniosek
Radny Roman Pudło zapytał czy jest wiadomo ile jest osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków
i nikotyny. Podkreśli, że skutki leczenia osób palących są o wiele droższe niż osób spożywających alkohol.
Przewodniczący Komisji powiedział, że coraz mniej osób jest palących, widzi to wśród znajomych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie:
− projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką Burmistrza Lewina Brzeskiego.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Ponadto Komisja w n o s i o dopisanie w załączniku Nr 1 do niniejszego projektu uchwały (str. 12)
w trzecim zdaniu wyrazów „ i zamieszkują osoby starsze”.
−

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
budżetowy 2016;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały, stwierdził, że zgodnie z Rozporządzeniem organ
prowadzący szkoły wspólnie z dyrektorami szkół ustala plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na
dany rok budżetowy, który uwzględnia plany szkolne w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają
specjalności i formy kształcenia oraz maksymalna kwota dofinansowania opłat za doskonalenie realizowane
w uczelniach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli. Plan obejmuje również sposób realizacji prawa
nauczycieli do doradztwa metodycznego – w naszej gminie doradztwo realizowane jest na podstawie
uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2015 roku, zgodnie z którą doradztwo dla naszych nauczycieli realizuje
Województwo Opolskie – Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego Działa Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji w Opolu. Plan dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli
przedstawiony w projekcie uchwały został dnia 7 grudnia 2015 roku ustalony na spotkaniu z dyrektorami
szkół i przedszkoli. W spotkaniu brał udział przedstawiciel ZNP – plan został również pozytywnie
zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok budżetowy 2016 ustalony w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Zgodnie z uchwałą budżetową gminy na 2016 rok wysokość
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne nauczycieli w roku 2016
wynosi 54 932 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na zaplanowane środki w kwocie
458,00 zł na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli dla Przedszkola w Przeczy, które ma być zlikwidowane
i funkcjonować jako oddział przedszkolny. W związku, iż oddział w Przeczy ma być włączony do Przedszkola
Publicznego w Skorogoszczy, czy te środki nie powinne być zaplanowane przy tym przedszkolu.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Antoni Rak, Przewodniczący Rady
Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny.
Za-ca Burmistrza Dariusz Struski zwrócił uwagę, że likwidacja przedszkola w Przeczy nastąpi dopiero
z dniem 31 sierpnia 2016r.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy na terenie gminy istnieje Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego
„Solidarność”.
Kierownik Marek Nowak poinformował, że nastąpiło rozwiązanie tego związku, funkcjonował przy szkole
w Skorogoszczy. Na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy, aby powstał nowy Związek Nauczycielstwa.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10
projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały, stwierdził, że Przedszkole Publiczne w Przeczy jest
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jednooddziałową placówką wychowania przedszkolnego, czynna powyżej 5 godzin dziennie i tym samym
zapewniającą dzieciom posiłki. Przedszkolem zarządza dyrektor – w tym przypadku jest to nauczyciel,
któremu Burmistrz powierza pełnienie obowiązków dyrektora. Likwidacja tego przedszkola, jako odrębnej
struktury organizacyjnej, nie będzie miała wpływu na dostępność do opieki, wychowania i edukacji
przedszkolnej dla mieszkańców Przeczy, gdyż jako oddział przedszkolny, będzie nadal czynny powyżej
5 godzin dziennie z zapewnieniem dzieciom wyżywienia, zamierza się organizacyjnie włączyć do
Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy. Oznacza to, że nadzór nad tym oddziałem, nadzór nad
nauczycielami i pracownikami obsługi powierzony zostanie obecnemu dyrektorowi Przedszkola Publicznego
w Przeczy. Aby podjąć działania likwidacyjne placówki oświatowej, Rada Gminy, która jest kompetentna do
likwidacji takiej placówki, podejmuje uchwałę intencyjną, która upoważnia Burmistrza jako organ
wykonawczy, do podejmowania działań wynikających z ustawy o systemie oświaty i poprzedzających
likwidację placówki oświatowej.
W dyskusji udział wzięli: radny Antoni Rak, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, radny
Roman Pudło, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 11
projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na 2016 rok;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformował, że Komisja Rewizyjna na podstawie
regulaminu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wnioskuje do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
o uchwalenie rocznego planu kontroli na 2016 rok.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Uwaga – stan członków Komisji 6 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
ppkt 12
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
na 2016r.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski w imieniu Kierownika M-GOPS w Lewinie Brzeskim zwrócił się z prośbą
o przeniesienie tematu pn. „Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim za rok 2015” z miesiąca kwietnia na miesiąc marzec.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań co do zmiany terminu w/w tematu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował o otrzymanej odpowiedzi od
Burmistrza, dotyczącej realizacji zadań gminy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, że
szczegółową informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2015r. zostanie przedłożona
pod obrady sesji Rady Miejskiej w m-cu marcu przyszłego roku. Powyższy temat w projekcie planu pracy
Rady nie został ujęty. Prosi o wyjaśnienie.
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W dyskusji udział wzięli: Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Zofia Woszczyk,
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Burmistrz Artur Kotara, Sekretarz Gminy Barbara
Chyża.
Po zakończonej dyskusji Burmistrz Artur Kotara zgłosił wniosek – w n o s i o wprowadzenia na miesiąc
marzec tematu pn. „Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lewin Brzeski”.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przychyliła się do
zgłoszonego wniosku Burmistrza.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały wraz z wnioskami Burmistrza tj. :
- przeniesienia tematu pn. „Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim za rok 2015” z miesiąca kwietnia na miesiąc marzec;
- wprowadzenia na miesiąc marzec tematu pn. „Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lewin
Brzeski”.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie .
ppkt 13
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa
Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że z uwagi na stwierdzenie przez Wojewodę Opolskiego
nieważności poprzednich uchwał w przedmiotowej sprawie spowodowanych w ocenie Wojewody
niejednoznacznym określeniu granicy terenów dla których planuje się sporządzenie mpzp. Z uwagi na fakt,
został przedłożony powyższy projekt uchwały ze skorygowanym załącznikiem graficznym oraz w jakiej skali
został sporządzony.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy w przedłożonym załączniku nastąpiły zmiany.
Burmistrz odpowiedział, że żadnych zmian nie wprowadzono jest teraz bardziej szczegółowy.
Kolejne zapytanie radnego Piotra Barszcz dotyczyło przeznaczonych terenów pod lokalizację elektrowni
wiatrowych.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza wyjaśnił, które są to tereny.
W dyskusji udział wzięli: radny Antoni Rak, radny Dariusz Zięba, Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza,
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji ustalili, aby każdy radny otrzymał drogą mailową załącznik
graficzny stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 14
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów
produkcyjnych, składowania magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że z uwagi na stwierdzenie przez Wojewodę Opolskiego
nieważności poprzednich uchwał w przedmiotowej sprawie spowodowanych w ocenie Wojewody
niejednoznacznym określeniu granicy terenów dla których planuje się sporządzenie mpzp. Z uwagi na fakt,
został przedłożony powyższy projekt uchwały ze skorygowanym załącznikiem graficznym oraz w jakiej skali
został sporządzony. Dotyczy to specjalnej strefy ekonomicznej - dokonania zmian zapisów dotyczących
parametrów nowej zabudowy między innymi w zakresie wysokości.
Przewodniczący Komisji zapytał o wydzielone tereny pod specjalną strefę ekonomiczną.
Burmistrz poinformował, że wydzielony teren w przedłożonym załączniku graficznym dotyczy zmiany mpzp.
Natomiast tereny wydzielone pod Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną składają się z IV „paneli”.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Antoni Rak, Burmistrz Artur
Kotara, Kierownik Marcin Kulesza.
W wyniku dyskusji Burmistrz zaproponował przedłożyć radnym drogą mailową i na posiedzeniu sesji mapkę
z wydzielonymi terenami pod Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 15
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
Burmistrz Artur Kotara dokonał wprowadzenia do projektu uchwały, informując, że w 38 gminach trwa
procedura przyjęcia siódmej zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego. Od roku 2012 do Związku
przyjęto 8 nowych gmin. W wyniku siódmej zmiany Statutu Związek będzie zrzeszał 38 gmin. Obecnie jest
spełniana prośba woli Rady Miejskiej w Namysłowie, która podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
Związku Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcie jego Statutu oraz wolę Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle, która
postanowiła wystąpić ze Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał Burmistrza czy w związku ze zgłoszonymi wnioskami dot.
wprowadzenia do Statutów Sołectw herb, barw wystąpił z wnioskiem do Związku Gmin Śląska Opolskiego,
który był zgłoszony na jednej z sesji.
Burmistrz odpowiedział, że wniosek został złożony w dwóch sprawach w Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
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Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił się z prośbą o nagłośnienie i umieszczenie informacji na stronie
aktualności Urzędu w związku z pojawieniem się na terenie gminy Lewin Brzeski oszustów wyłudzających
pieniądze lub dane osobowe. Łatwowierność, naiwność a czasami niewiedza może doprowadzić do wielkiej
tragedii. Oszustwa i wyłudzenia zdarzają się coraz częściej.
Burmistrz poinformował, że zostaną podjęte działania w tej sprawie.
Radny Dariusz Zięba poinformował o problemach rodziny dla której spalił się dom. Wszyscy kto tylko może
to im pomaga ale jest to za mało. Brakuje im środków na położenie dachu, chcieliby przed zimą
zabezpieczyć dach.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.50 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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