P R O T O K Ó Ł NR 12/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 15 grudnia 2015 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1252
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji na 5 osobowy
skład Komisji. Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki
Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wnioski Burmistrza Lewina Brzeskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał :
1) z dnia 14 grudnia 2015 roku o wprowadzenie projektów uchwał w sprawie :
a) 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 zagospodarowana i przestrzennego,
b) przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwała Nr XXIII/173/2008 dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania
i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski.
2) z dnia 14 grudnia 2015r. o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku
Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są inne wnioski bądź uwagi do porządku posiedzenia Komisji?
Nie zgłoszono innych wniosków i uwag do porządku posiedzenia.
W związku z tym poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia dodatkowych projektów
uchwał zgłoszonych przedstawionymi wnioskami.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wprowadzenie projektów uchwał do
porządku posiedzenia.
Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu:
- Nr 10/2015 z posiedzenia w dniu 18 listopada 2015r.;
- Nr 11/2015 z posiedzenia w dniu 3 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;

1

4) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego;
6) nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim;
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016
rok;
8) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
9) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016;
10) zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy;
11) rocznego planu kontroli na 2016 rok;
12) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2016r.
13) 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 zagospodarowana i przestrzennego,
14) przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwała Nr XXIII/173/2008 dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania
i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski.
15) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2015 z posiedzenia w dniu 18 listopada 2015r.;
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 10/2015 z dnia 18 listopada 2015r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Zatwierdzenie protokołu Nr 11/2015 z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2015r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokółu
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 11/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 7 listopada 2015r. do dnia 7 grudnia 2015r.
Członkowie Komisji i Sołtysi nie zgłosili zapytań do sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 3
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
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ppkt 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.
Uzasadnienie do projektu - w związku z kontynuacją utrzymania Wydziału zamiejscowego Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lewinie Brzeskim zachodzi konieczność podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczową dla Powiatu Brzeskiego. Pomoc rzeczowa obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 1 etat.
Zapytania i uwagi :
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem czy umowa z powiatem nie może być zawarta na dłuższy
okres czasu nie tylko na rok?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że każdego roku w budżecie gminy wydzielane są
środki na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania stąd umowa nie może być
zawierana na okres dłuższy niż rok.
Innych zapytań 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
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
Uzasadnienie do projektu uchwały - w związku z kontynuacją utrzymania w 2016 roku stanowiska d/s zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu (Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków) zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego. Pomoc rzeczowa obejmuje część wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowiska.
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
wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób
gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały - Pani Barbara Janek prowadząca działalność gospodarczą pn. Reh-art.
Barbara Janek prowadzi Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś”, realizując tym samym zadania należące do
sfery zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym . Zwróciła się do Burmistrza Lewina Brzeskiego z prośbą o pomoc w obniżeniu kosztów utrzymania lokali wynajętych od Gminy
Lewin Brzeski, usytuowanych w budynku komunalnym w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52 pod
prowadzoną działalność. Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś” jest jedyną tego typu placówką na terenie
Gminy Lewin Brzeski, która świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci,
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a w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Opieka w placówce cieszy się dużym zainteresowaniem. Gmina Lewin
Brzeski w celu obniżenia kosztów utrzymania wynajętych lokali może użyczyć przedmiotowe lokale
uwzględniając ustawę o partnerstwie publiczno - prywatnym . Jednocześnie Partner Prywatny w zamian za
użyczenie lokali użytkowych zwolni gminę z obowiązku określonego art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011
roku o opiece nad dziećmi do lat trzech t.j dotacji celowej z budżetu gminy, ze skutkiem wyrażonym w art.
508 kc (art. 60, 1. „Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub
zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.2. Wysokość i zasady ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada gminy w drodze 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 4
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Uzasadnienie do projektu uchwały - na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów". Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Golczowice w dniu 1 grudnia 2011r. a dniu 2 grudnia 2015r. zakończyła się 4 letnia kadencja. Wybory Sołtysa
i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji .
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 5
umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego;
Uzasadnienie do projektu uchwały – przedstawiła i szczegółowo omówiła Kierownik Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami Zofia Woszczyk informując, że z wnioskiem o umorzenie całości zadłużenia
opłaty za użytkowanie wieczyste zwróciła się osoba fizyczna ze względu na trudną sytuację rodzinną.
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 6
nadania nazwy ulicy „Niemodlińska” w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Zofia Woszczyk informując, że Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski przedłożyła wniosek zgłoszony na posiedzeniu, w sprawie nadania nazwy ulicy od mostu do mostu (do granicy miasta Lewin Brzeski),
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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 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 7
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały - 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 Programu 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 InformacyjnoKonsultacyjnych 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.
Zapytania i uwagi zgłosili:
Radny Zbigniew Wierzbicki pytając, czy jest poprawa w prowadzonych działaniach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi?
Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak wyjaśnił, że nie da się tego powiedzieć można tylko powiedzieć , ze
osoby uzależnione podejmują terapię i niewielki ułamek z tych osób stara się aby nie powrócić do nałogu.
Następnie poinformował o prowadzonej przez szkoły profilaktyki.
W dyskusji nad realizowanym programem udział wzięli Radny Władysław Górka, Anna Zacharewicz .
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę , że co roku uchwalamy gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych natomiast od roku 2013 zwiększyliśmy ilość punktów sprzedaży alkoholu o 100%
było 24 a obecnie jest 44. Proponuje podjąć taką inicjatywę aby zmniejszyć bądź zlikwidować wszystkie
punkty alkoholowe w gminie.
Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak wyjaśnił, że Rada Miejska kilka lat temu uchwałą ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Lewin Brzeski, i tyle punktów sprzedaży alkoholu może
otrzymać zezwolenie na sprzedaż. Limit ten nie został przekroczone, jedyny ruch jaki odbywa się to rezygnacja z koncesji na sprzedaż alkoholu przez placówkę i występowanie o koncesje przez nowo otwierane.
Innych zapytań nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
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Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek
realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa określa, że program ten ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame.
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
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016;
Uzasadnienie do projektu uchwały - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie form doradztwa i doskonalenia metodycznego nauczycieli.
Sposób podziału tych środków określa Rozporządzenie MENiS zgodnie z którym organ prowadzący szkoły
wspólnie z dyrektorami szkół ustala plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, uwzględniający 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.
Zapytania i uwagi:
Radny Zbigniew Wierzbicki zabierając głos powiedział, że cały czas dopłacamy do oświaty to co roku większą kwotę , dzieci co roku nam ubywa, co znaczy, iż mamy niż demograficzny. W związku z mniejsza liczbą
dzieci w szkołach, będzie również mniej nauczycieli a my co roku przeznaczamy środki na ich dokształcanie ,
podnoszenia kwalifikacji żeby móc nauczać. Nie wie czy w tej sytuacji nie należałoby tego wstrzymać. Pracownicy Urzędu nie otrzymują dofinansowania na dokształcanie . W szkołach , pomimo tego, że dzieci ubywa a środków przeznaczamy coraz więcej i zatrudnienie w szkołach zdobywają nauczyciele, którzy już
mają emerytury.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara informując jakie przywileje przysługują nauczycielom zgodnie
z ustawą Karta Nauczyciela. Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował m.in. o liczebności oddziału
szkolnego, form dokształcania nauczycieli .
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
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Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10
zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że Przedszkole Publiczne
w Przeczy jest 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 w praktyce w placówkę tę, jako oddział przedszkolny, 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 dyrektorowi Przedszkola Publicznego
w Skorogoszczy.
Zapytania i uwagi :
Radny Stefan Kachel poinformował, że po ponownych konsultacjach rodzice dzieci przedszkolnych nie mają
zastrzeżeń ale woleliby żeby nazwa Przedszkole Publiczne w Przeczy pozostała natomiast Publiczne Przedszkole w Skorogoszczy było oddziałem przedszkola w Przeczy. W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza
w sprawie niżu demograficznego ma nadzieje, że nie będzie niżu. Poruszył również kwestie dofinansowania
przez prywatnego sponsora lekcji nauki języka angielskiego w przedszkolu w Przeczy. Czy po zmianie organizacji , będzie mógł nadal dofinansowywać ten oddział.
Ponadto w dyskusji nad tematem głos zabrali Radny Zbigniew Wierzbicki, Radny Władysław Górka, Rady
Stefan Kachel , Radna Anna Zacharewicz.
W wyniku dyskusji nie zgłoszono wniosków.
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
rocznego planu kontroli na 2016 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały - na podstawie § 54 regulaminu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim stanowiącego zał. Nr 3 do uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski Komisja Rewizyjna wnioskuje do
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o uchwalenie rocznego planu kontroli na 2016 rok.
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
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2016r.
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Z-ca Burmistrza Dariusz Struski zgłosił wniosek o przeniesienia tematu pn. „Sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2015” z miesiąca kwietnia na
miesiąc marzec.
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 ze
zmianą wprowadzoną na wniosek Zastępcy Burmistrza Dariusza Struskiego.
ppkt 13
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 zagospodarowana i przestrzennego,
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza informując, że podjęta na XII sesji w dniu 27 października 2015r. przez Radę Miejską uchwała w tej
sprawie została uznana przez Wojewodę Opolskiego za nieważną w całości w związku z naruszeniem
art. 14. ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sposobu przedstawienia na załączniku graficznym niniejszej uchwały granic obszaru objętego projektem
planu poprzez brak ich jednoznacznego wyznaczenia.
Przedłożony projekt uchwały został opracowany w sposób uwzględniający wskazane w rozstrzygnięciu
nadzorczym naruszenia prawa.
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 14
przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwała Nr XXIII/173/2008 dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza informując, że Wojewoda Opolski stwierdził nieważność w całości uchwały nr XII/121/2015 Rady Miejskie w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie której przedkłada się niniejszy projekt
z powodu naruszenia art. 14. ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie sposobu przedstawienia na załączniku graficznym niniejszej uchwały granic obszaru objętego projektem planu poprzez brak ich jednoznacznego wyznaczenia oraz braku wskazania
w podstawie prawnej przepisu art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedłożony projekt uchwały został opracowany w sposób uwzględniający wskazane w rozstrzygnięciu nadzorczym naruszenia prawa.
Zapytania i uwagi:
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił się z zapytaniem ,co będzie magazynowane na terenie objętym planem?
Odpowiedzi udzielił Kierownik Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza informując, że plan nie określa
co będzie magazynowane, ale jak wynika z zapisu zmiana polega na zmianie wysokości hal produkcyjnych,
które mogą być budowane na tym terenie tj. zwiększenie wysokości o 5 m do obecnie obowiązującego pla-
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nu. Zmiana planu dotyczy terenu znajdującego się z Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej przeznaczonej pod
przemysł.
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
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
Uzasadnienie do projektu uchwały - na wprowadzenie zmian do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
wymagana jest zgoda jej członków czyli rad gmin w nim zrzeszonych, które zgodnie z prawem bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady gminy przyjmują bądź nie proponowaną zmianę.
Zmiana do Statutu wprowadza się na wniosek Rady Miejskiej w Namysłowie, która podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcia jego Statutu oraz wniosek Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle, która postanowiła wystąpić ze Związku Gmin Śląska Opolskiego. W wyniku tej
zmiany Statutu Związek Gmin Śląska Opolskiego zrzeszać będzie 38 gmin (na 71 gmin regionu).
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.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że pod obrady sesji zostanie przedłożony jeszcze projekt
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Sołtys Weronika Niemczyk zgłosiła, że w miejscowości Golczowice w wale przeciwpowodziowym jest 16
metrowy przepust, który obecnie jest zapchany być może jest to działanie bobrów. Jest duże spiętrzenie
wody i nie widać przepustu , w przypadku powodzi wał nie pomoże. Przepust w wale łączący rów opaskowy
z potokiem borkowickim.
Na zakończenie radny Zbigniew Wierzbicki poruszył temat oświaty w gminie Burmistrz Artur Kotara udzielił
odpowiedzi na poruszane kwestie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Będkowska
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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