P r o t o k ó ł Nr 15/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 marca 2016r.

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 wniosek z dnia 30 marca 206r. Burmistrza Lewina Brzeskiego
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji
zwołanej na dzień 07 kwietnia 2016r. dodatkowych projektów uchwał :
1) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim,
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”,
3) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
5) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 8 - 11 w celu zaopiniowania
przedłożonych projektów uchwał.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.
Komisja w obecności 7 radnych - jednogłośnie 7 głs. „za” przyjęła wnioski.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 14/2015 z posiedzenia w dniu 15 grudnia 2015r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
8 grudnia 2015r. do dnia 18 marca 2016r.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2015,
2) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim;
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utrzymanie i wyposażenie mieszkania chronionego;
4) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) odrzucenia w całości stanowiska Związku Zawodowego Nauczycieli odnośnie projektu uchwały
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego
w Przeczy i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego
Skorogoszczy;
6) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji „Brzeg”;
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
położonej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kopernika, składającej się z niezabudowanej działki

nr 567/7 i zabudowanej działki nr 566, 565, 564/1, 563 zbywanej w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego;
8) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim,
9) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”,
10) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
12) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2015r.
i planu pracy na 2016r.
6. 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 14/2015 z posiedzenia w dniu 15 grudnia 2015r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych, którzy wyrazili życzenie oraz w wersji
papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 14/2016 - jednogłośnie– 7 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
8 grudnia 2015r. do dnia 18 marca 2016r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do
przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zwrócił się o wyjaśnienie co oznacza bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego
oraz czego dotyczy zmiana zasad ewidencji wymiaru zobowiązań opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wyjaśnień na powyższe zapytania udzielił: Burmistrz Artur Kotara i Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Radny Dariusz Zięba zapytał o wprowadzoną zmianę w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
dotyczącą funduszu sołeckiego.
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy wyjaśniają, że od 1 stycznia br. będzie się zajmował całością spraw
funduszu sołeckiego tylko jeden pracownik z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami czyli od
przyjęcia wniosku do zakończenia realizacji zadania, pozostałe zmiany dotyczyły uporządkowania spraw
organizacyjnych.
Przewodniczący Komisji zapytał - komu umorzono opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości.
Odpowiedzi na zapytanie udzieliła Wioletta Kruk – Jaromin Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami.
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Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak, radny Dariusz Zięba zapytali o umorzenie opłat z tytułu
udostępnienia do użytkowania miejsca pod pochówek.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło wysokości kosztów związanych z przeprowadzeniem
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w jednym okręgu wyborczym.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów
w wysokości 5.800,00 zł, koszty zostaną poniesione tylko z tytułu wypłacenia diet dla Miejskiej Komisji
Wyborczej oraz przygotowania i rozesłania obwieszczeń wyborczych.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał na jakich zasadach i w jaki sposób jest
wyliczana wysokość czynszu dzierżawnego wydzierżawionego sprzętu: wózka akumulatorowego MELEX,
ciągnika URSUS C-335 i przyczepy D – 43 dla Firmy STYKS Sp. z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego oraz Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami.
Radny Roman Pudło zapytał w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola
Publicznego w Przeczy, jeżeli przedszkole ma być przekształcone w oddział zamiejscowy Przedszkola
Publicznego w Skorogoszczy.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że obowiązki zostały powierzone tylko do dnia 31 sierpnia br. czyli do czasu
przekształcenia przedszkola.
Radny Dariusz Zięba zapytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek położonych przy Placu
Wolności w Skorogoszczy i czy są osoby zainteresowane kupnem.
Na powyższe zapytanie wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o koszt wydzierżawienia 1m2 gruntu pod miejsce
umieszczenia pojemników na odzież używaną oraz czy został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na
udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego.
Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
informując, że stawki są naliczane zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie
ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu. Jaka jest stawka to udzieli informacji po sprawdzeniu
w zarządzeniu.
Na kolejne zapytanie odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że przetarg wygrał Bank Spółdzielczy
w Łubnianach.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na brak informacji w jakiej miejscowości jest położony lokal mieszkalny
jest tylko zapis, że przy ul. Głównej.
Burmistrz poinformował, że lokal ten jest położony w miejscowości Łosiów.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o spotkanie ze Spółką REMONDIS.
Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło wysokości opłat, częstotliwości wywozu odpadów
komunalnych, ustalono, że odpady (plastyki) będą wywożone co 6 tygodni od wiosny do jesieni.
Radny Dariusz Zięba zapytał o uczestnictwo Burmistrza w spotkaniach nt. „Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej”.
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Burmistrz poinformował o tematyce spotkań oraz, że zostanie przeprowadzone szkolenie dla
przedsiębiorców z gminy Lewin Brzeski w tematyce co to jest specjalna strefa, czemu ma służyć.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na używany herb Gminy Lewin Brzeski, ponieważ zdarza się, że jest
używany niezgodnie jaki został określony w Statucie.
Burmistrz wyjaśnił, że to nie jest aż taki błąd.
Przewodniczący Komisji powiedział, że na dokumentach wychodzących z Urzędu winien być właściwy herb
gminy. Następnie zapytał Burmistrza o spotkanie w Aglomeracji Opolskiej, czy nastąpiły zmiany
organizacyjne?
Burmistrz odpowiedział, że jest bez zmian.
Radny Dariusz Zięba zapytał o udział Burmistrza w spotkaniu z przedstawicielem Agencji Nieruchomości
Rolnej.
Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło przejęcia dróg osiedlowych ( po byłym PGR) oraz
nieruchomości (piwnica), którą będzie można zagospodarować na lokal mieszkalny położonych
w Przeczy. Również zależy Gminie na przejęciu istniejącej sieci kanalizacyjnej co by ułatwiło podłączenie
nowej budowanej sieci kanalizacyjnej przez Gminę.
Kolejno zabierając głos radny Dariusz Zięba poinformował, że cześć drogi ( ok. 100mb) położonej
w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej jest jeszcze w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnej, w związku z tym
prosi o podjęcie działań, aby Agencja przekazała na stan Gminy pozostałą część drogi, która jest bardzo
zaniedbana. Pozostała część drogi jest już na stanie Gminy.
Kolejno radny Dariusz Zięba zapytał Z-cę Burmistrza o udział w posiedzeniu Rybackiej Lokalnej Grupy
Działania „Opolszczyzna”.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że spotkanie dotyczyło pozyskiwania środków w ramach
programu RPO jak i ich podziału na realizację zadań. Jest w tym roku o wiele mniej środków przez co gminy
mniej skorzystają.
Radny Antoni Rak zapytał Z-cę Burmistrza o spotkanie z przedstawicielami PKP w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że uczestniczył w spotkaniu, ponieważ na terenie gminy
znajdują się stacje PKP . Spotkanie dotyczyło rewitalizacji i zagospodarowania dworców PKP, ponieważ woj.
opolskie jako nieliczne województwo nie ma ujętego tego zadania w programie RPO.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy na spotkaniu z przedstawicielami PKP był omawiany temat stacji kolejowej
w Przeczy.
Za-ca Burmistrza poinformował, że była mowa o dworcu w Przeczy ale chodziło o działania Aglomeracji
Opolskiej End Raid –Centrum Przesiadkowe. Na temat poczekalni na dworcu nie było żadnej wzmianki.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że PKP bardzo dużo otrzymało środków unijnych, których nie potrafili
wykorzystać i musieli zwrócić.
Burmistrz Artur Kotara, że spotykając się z Dyrektorem PKP to nigdy nie usłyszał o posiadaniu środków
finansowych tylko wręcz przeciwnie, że ich nie posiada.
Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie dotyczące nadzoru JST.
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Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że było to spotkanie z Wojewodą Opolskim na którym
omawiany był m.in. temat programu 500+ oraz zmiany do ustawy o systemie oświatowym.
Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków – jednogłośnie 7 głs.„za” zaopiniowała
pozytywnie sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonej informacji:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał, czy przedstawiona wartość mienia wg
stanu na dzień 31.12.2015r. jest już wyliczona po kosztach amortyzacji.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że wartość mienia jest przedstawiona wg ksiąg
rachunkowych a nie rynkowych. W JST nie przeprowadza się co roku amortyzację środków trwałych,
przeprowadza się co kilka lat. Wycenę tych środków dokonuje się dopiero w przypadku ich sprzedaży.
Wartość środka trwałego podwyższana jest tylko wtedy, kiedy jest remontowany, czyli podwyższa się
o wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na nazwę zadania – Kanalizacja Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś
Mała, Leśniczówka, zapytał czy w m. Buszyce została wybudowana kanalizacja sanitarna.
Burmistrz wyjaśnił, że tak został nazwany projekt zadania, który był realizowany etapami. Buszyce i Nowa
Wieś Mała nie ma wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
Skarbnik Urszula Smolińska dodała, że część wybudowanej kanalizacji przekazano na stan Spółki „Hydro –
Lew” w Lewinie Brzeskim a cześć jest jeszcze na stanie mienia gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest prowadzony monitoring w centrum miasta, czy faktycznie działa
i kto sprawdza?
Burmistrz odpowiedział, że działa cały czas i jest rejestrowany w Urzędzie a podgląd jest na Komisariacie
Policji w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Samorządu Miasta Andrzej Grabny powiedział, że przedstawiona informacja o stanie
mienia komunalnego jest uzupełnieniem informacji omawianej w m-cu listopadzie 2015r.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy M-GDK w Lewinie Brzeskim posiada aż dwa samochody.
Przewodniczący Komisji poinformował, że M-GDK odkupił samochód BUS od Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim oraz zakupił przyczepę.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał co to są obiekty inż. lądowej i wodnej, ponieważ jest taki
zapis przy informacji o stanie mienia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lewinie Brzeskim i Publicznym
Przedszkolu w Skorogoszczy a w pozostałych placówkach oświatowych brak takiego zapisu.
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że powyższy zapis dotyczy środków trwałych jak: oświetlenia
lamp, przyłącza energetyczne, kanalizacja sanitarna, oczyszczalnie ścieków.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2015;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony zgodnie
z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik M-GOPS ma obowiązek radzie gminy corocznie
przedłożyć sprawozdanie z działalności ośrodka oraz potrzeby w tym zakresie.
Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał czy gmina ponosi tak wysokie wydatki
z budżetu gminy – 500.086,58 zł na Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobytu mieszkańców w placówkach
całodobowej opieki.
Kierownik M-GOPS Krystyna Warchał – Lenartowicz odpowiedziała, że 70% ze swojego dochodu płaci
mieszkaniec a dochody tych mieszkańców są na granicy najniższej renty-emerytury. Większość
mieszkańców bo aż 70% otrzymuje emerytury w wysokości ok. 1.000,00 zł a koszt pobytu w Domu Pomocy
Społecznej wynosi ok. 4.000,00 zł, czyli tą różnicę musi pokryć gmina.
Przewodniczący Komisji zapytał czy te osoby mają rodzinę.
Kolejno Kierownik odpowiedziała, że mają, ale zgodnie z przepisem rodzina pokrywa koszty wówczas kiedy
ich dochód nie przekracza 300% najniższej emerytury na członka rodziny. Są tylko dwie rodziny, które
pokrywają częściowo pobyt. Pozostałe rodziny tych osób kwalifikują się do udzielenia Im pomocy
społecznej.
Burmistrz dodał, że analizował czy nie korzystniej byłoby na terenie gminy prowadzić taką placówkę.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” zastanawia się nad otwarciem takiej placówki, gdyż jest możliwość pozyskania środków.
Burmistrz poinformował, że jest możliwość na taką placówkę zagospodarować hotel należący do OODR
w Łosiowie.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło wysokiej kwoty należności – 9.115.568,50 zł
wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Kierownik M-GOPS odpowiedziała, że dotyczy dłużników alimentacyjnych, którzy są winni państwu.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy w dalszym ciągu działa „Niebieska Karta”.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik M-GOPS.
Radny Piotr Barszcz zapytał o realizację programu 500+ i czy te wnioski mają być składane tylko w OPS.
Kierownik M-GOPS udzieliła szczegółowych wyjaśnień kto może otrzymać, jakie należy spełnić kryterium
i w jakim terminie będzie wypłacany. W naszej gminie otrzyma taką pomoc prawie 1500 rodzin. Wnioski
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należy złożyć w OPS, będą przyjmowane już od 1.04.br. Dlatego też w sobotę (2 kwietnia br.) OPS będzie
otwarty w celu umożliwienia złożenia wniosku, ponadto będą czynione działania aby na bieżąco wypłacać a
najlepiej by było na konto.
Radny Roman Pudło zapytał czy będzie kontrola nad rodzinami dysfunkcyjnymi na co mają przeznaczać
otrzymane środki na dzieci.
Kierownik M-GOPS poinformowała, że jest taka możliwość, można pieniądze zamienić na pomoc rzeczową
ale będzie to trudne, te rodziny mają asystenta, który będzie Im pomagał.
Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony,
w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+ rozszerza
dotychczasowe działania prowadzone przez Ośródkę Pomocy Społecznej na rzecz wspierania rodzin
w wychowaniu dzieci.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Uwaga – stan członków Komisji 6 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
z przeznaczeniem na realizację zadania – utrzymanie i wyposażenie mieszkania chronionego;

Brzeskiemu

Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony celu
zwiększenia skuteczności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zabezpieczenia potrzeb społecznych
związanych z ochroną osób dotkniętych przemocą, w kwietniu 2015 r. na spotkaniu Konwentu Wójtów
i Burmistrzów Powiatu Brzeskiego podjęto decyzję o utworzeniu mieszkania chronionego dla ofiar
przemocy w rodzinie w powiecie brzeskim. Mieszkanie powstanie w budynku Starostwa Powiatowego przy
ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Koszty budowy wg wstępnego kosztorysu to kwota 23 123 zł, a koszt
wyposażenia mieszkania w niezbędne urządzenia i wyposażenie to około 17.000 zł.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że w pierwszym § w zdaniu trzecim po wyrazie „powstanie” brakuje litery
„w”.
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W związku z powyższym Burmistrz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały ( w § 1 w zdaniu trzecim
przed wyrazem „budynku ” wprowadzić literę „w” ).
Radny Roman Pudło zapytał czy jest to zadanie obligatoryjne Powiatu Brzeskiego czy jest tylko tym
zainteresowany .
Odpowiedzi udzielił Burmistrz – jest to zadanie obligatoryjne powiatu.
Kierownik OPS Krystyna Warchał – Lenartowicz dodała, że koszty zostały wyliczone na podstawie liczby
mieszkańców gminy Lewin Brzeski i ilości interwencji Policji związanych z przemocą domową. Udział gminy
w kosztach utworzenia mieszkania chronionego wynosić będzie 14,8 % ogółu kosztów, to jest 5 938,00 zł.
Radny Dariusz Zięba zapytał przez jaki okres będzie mogła rodzina w tym lokalu mieszkać.
Kierownik OPS udzieliła odpowiedzi i wyjaśniła w jaki sposób ta rodzina będzie mogła od nowa rozpocząć
życie czyli mogła się usamodzielnić.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
projektu 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 Oldrzyszowice. 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).
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Zawodowego Nauczycieli
odnośnie projektu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego
w Przeczy i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przedłożony z uwagi
na art. 19 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych „W razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska
związku, właściwy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na
piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk związek może
przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub samorządu
terytorialnego.” Wykonując Uchwałę nr XIV/154/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia
2015r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy Burmistrz Lewina Brzeskiego dnia
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10 lutego 2016 roku, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
przesłał Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Zarządowi Oddziału w Lewinie Brzeskim, projekt z dnia 9
lutego 2016r. Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w
Przeczy i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy wraz z obszernym
uzasadnieniem. Do przesłanego projektu ZNP wydał opinię negatywną. Organem właściwym do odrzucenia
stanowiska związku zawodowego jest Rada Miejska w Lewinie Brzeskim. Poinformowanie związku
zawodowego musi spełniać przesłanki ustawy o związkach zawodowych. Przedłożony projekt uchwały
zawiera propozycje stanowiska Rady Miejskiej w sprawie odrzucenia w całości stanowiska ZNP w sprawie
likwidacji PP w Przeczy i przekształcenia w Oddział zamiejscowy PP w Skorogoszczy. Po przyjęciu uchwały
stanowisko Rady Miejskiej zostanie przekazane ZNP. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych
udział zawiązków zawodowych w procesie legislacyjnym jest regulowany ustawowo, więc sytuacja kiedy nie
poinformowano związku na piśmie o nieuwzględnieniu jego stanowiska stanowi istotne naruszenie prawa,
gdyż uniemożliwia związkowi obronę swojego stanowiska na posiedzeniu właściwej komisji samorządu
terytorialnego. Przewodniczący Komisji dodał, że przeprowadził rozmowę z Przewodnicząca związków
Nauczycielstwa Polskiego.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że wypunktował przedłożone argumenty Związków Nauczycielstwa
Polskiego i tak:
- argument ekonomiczny ( mieszkańcy Przeczy poszukają sponsora na utrzymanie przedszkola);
- ustalić regulamin, zasady jakie mają obowiązywać w czasie nieobecności nauczyciela;
- aby do przedszkola mogły uczęszczać wszystkie grupy wiekowe dzieci;
- był przeprowadzony generalny remont budynku przedszkola;
- coraz więcej zamieszkuje młodych małżeństw na terenie Przeczy.
Radny dodał, że mieszkańcy mają pretensje, dlaczego to akurat jest likwidowane przedszkole w Przeczy
i ma podlegać pod PP w Skorogoszczy a nie pod PP w Lewinie Brzeskim. Powyższe uwagi składa w imieniu
mieszkańców Przeczy.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski odnosząc się do przedstawionych argumentów udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk podkreślił, że przecież przedszkole nie jest likwidowane tylko będzie
przekształcone w oddział. Jeśli chodzi o remont to przecież z budżetu gminy były przeznaczane środki na
przeprowadzenie remont budynku.
Radny Roma Pudło zwrócił uwagę czy nie należało najpierw przedyskutować i uzgodnić z mieszkańcami a
dopiero następnie przedłożyć dokumenty dot. przekształcenia przedszkola.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Burmistrz Artur Kotara udzielili odpowiedzi, informując, że były
przeprowadzane spotkania z mieszkańcami, warunkiem mieszkańców było, aby pozostawić wyżywienie.
Zmiana dotyczy tylko, że przedszkole zostanie przekształcone w oddział przedszkolny.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę czy nie można było inaczej zatytułować uchwałę, zamiast wyrazu
„likwidacja” zapisać „przekształca się”.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza wyjaśniając, że aby formalnie dokonać reorganizacji przedszkola
najpierw należy je zlikwidować, ponieważ ma nadany swój regon, NIP.
Kolejno radny Dariusz Zięba zapytał czy jest wniosek, petycja, ponieważ nie widzi takiego zapisu, że
mieszkańcy nie godzą się na przekształcenie przedszkola w Przeczy w oddział zamiejscowy Przedszkola
Publicznego w Skorogoszczy tylko w odział zamiejscowy przedszkola w Lewinie Brzeskim.
Z-ca Burmistrza odpowiadając poinformował, że nie było takiego postulatu ze strony mieszkańców Przeczy.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 4 głs. „za” przy 2 głs. „wstrzymujących
się” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Radny Dariusz Zięba odnosząc się już do zaopiniowanego projektu uchwały odniósł się do uzasadnienia
uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Przeczy i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy
Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy. Zaproponował w uzasadnieniu rozszerzyć zapis o miejscowości:
Borkowice – Niwa – Mikolin bo jest tylko między Skorogoszczą a Przeczą.
W przypadku braku miejsc dla dzieci z m. Mikolina czy z m. Borkowice w przedszkolu w Skorogoszczy będą
mogły być przyjęte do przedszkolu w Przeczy.
Kierownik Wydziału OK Marek Nowak powiedział, że dowóz dzieci ma się odbywać jak najkrótszą trasą.
Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował pozytywnie uzasadnienie nie wniósł uwag.
W przypadku wprowadzenia zmian to ponownie należałoby wystąpić o opinię do związków. Przy
podejmowaniu będzie można zmodyfikować uzasadnienie.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że jak będzie możliwość to prosi o ujęcie tych miejscowości.
Z-ca Burmistrza powiedział, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom miejsca w przedszkolu.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że wynikło zamieszanie pomimo, że się tłumaczy,
że to nie jest likwidacja przedszkola tylko przekształcenie to obecnie żadne argumenty mieszkańcy nie
przyjmują. Następnie zwrócił uwagę, że jest zapisane w uzasadnieniu zdanie, że „zwiększy się tym samym
dostępność do wychowania przedszkolnego dzieci z rejonu Skorogoszczy”.
ppkt 6
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji „Brzeg”;
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że projekt uchwały
został przedłożony w związku, że Aglomeracja Brzeg jest wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych pod nr PLOP006.Niniejsze zmiany Aglomeracji Brzeg uwzględniają obecne kierunki
rozwoju i urbanizacji zarówno miasta Brzeg jak i gmin (Gmina Lewin Brzeski, Gmina Lubsza, Gmina
Olszanka, Gmina Oława (woj. dolnośląskie), Gmina Skarbimierz) w oparciu o aktualne studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programów ochrony środowiska, miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, decyzji oraz wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych. Zmiana dotychczasowych granic Aglomeracji Brzeg powodowana jest m.in. rozwojem
budownictwa jednorodzinnego na terenie gmin, rozwojem przemysłu w Strefie Aktywności Gospodarczej
w Skarbimierzu – Osiedle oraz planami związanymi z pozyskaniem nowych inwestorów.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kopernika, składającej się
z niezabudowanej działki nr 567/7 i zabudowanej działki nr 566, 565, 564/1, 563 zbywanej
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
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Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że postanowił
przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Lewinie
Brzeskim przy ulicy Kopernika, składającą się z niezabudowanej działki nr 567/7 o pow. 0,0744ha
i zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi: działki nr 566 o pow.0,0580ha, działki nr 565
o pow. 0,0307ha, działki nr 564/1 o pow. 0,0809ha, działki nr 563 o pow. 0,0270ha. Zgodnie z dokonaną
przez rzeczoznawcę majątkowego wyceną wartość rynkowa wyżej wymienionej nieruchomości wynosi
373.596,00zł. Na podstawie §4 ust.2 pkt4 Uchwały Nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Rada
Miejska zastrzega sobie podejmowanie uchwał indywidualnych w sprawach zbycia nieruchomości
oszacowanych przez rzeczoznawcę majątkowego o wartości wyższej niż 200.000,00zł.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim;
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara poinformował, że projekt
uchwały został przedłożony w związku z koniecznością wyodrębnienia z budżetu gminy środków na
częściowe pokrycie zakupu samochodu w wysokości 30% i przekazaniem ich w formie dotacji celowej dla
stowarzyszenia – Jednostki OSP Lewin Brzeski, która ma możliwość uzyskania z funduszy zewnętrznych RPO
dofinansowania w wysokości 70% na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Lewin
Brzeski.
Następnie Burmistrz poinformował o spotkaniu w Strzeleczkach w którym uczestniczył Z-ca Burmistrza.
Radny Dariusz Zięba zapytał co stanie się z samochodem jak OSP Lewin Brzeski otrzyma nowy samochód.
Burmistrz odpowiedział, że już został przekazany do OSP w Łosiowie.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zwróciła uwagę, że koszty zakupu samochodu wzrosły z uwagi, że
podatek VAT na wozy strażackie wzrósł z 8% na 23%.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację
zadania pn. „Remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”;
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że projekt uchwały
został przedłożony w celu umożliwienia wspólnie z Powiatem Brzeskim realizację zadania związanego
z remontem i przebudową chodników w drogach publicznych będących w zarządzie Powiatu Brzeskiego, a
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. W ramach ustalonych w uchwale środków
finansowych planuje się m.in. dokończenie zadania w m. Oldrzyszowice.
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Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 10
projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie
Brzeskim;
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że projekt uchwały
został przedłożony w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski, a to wiąże się
z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji
w Lewinie Brzeskim. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu
terytorialnego uczestnictwa w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych
oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych
dla ich potrzeb towarów i usług. Planuje się przeznaczyć środki w wysokości 8.000,00 zł.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że po podjęciu uchwały zostanie zawarte
porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu na których terenach będą dokonywać patroli.
Radny Antoni Rak zapytał w jaki sposób będzie prowadzona kontrola co do przeprowadzonych patroli.
Burmistrz poinformował, że Komisariat musi złożyć sprawozdanie z wydatkowanych środków.
Skarbnik Gminy dodała, że przedkładany jest wykaz służb i na tej podstawie przekazuje się Im środki.
Radny Roman Pudło powiedział, że jest za przekazaniem środków finansowych, ale pod warunkiem, że
Policja będzie przeprowadzała patrole pieszo na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji jak i radny Antoni Rak poparli radnego, ponadto wnoszą, aby odbywały się również
patrole rowerowe na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji podsumowując zgłoszone wnioski poddał pod głosowanie, że Komisja pozytywnie
opiniuje powyższy projekt uchwał pod warunkiem, że Policja będzie przeprowadzała patrole pieszo lub
rowerowo na terenie Gminy Lewin Brzeski.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja przyjęła wniosek - w obecności 6 radnych – jednogłośnie – 6 głs.
„za”.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie
niniejszego projektu uchwały wraz ze zgłoszonym wnioskiem.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwał pod warunkiem, że Policja będzie przeprowadzała patrole pieszo lub
rowerowo na terenie Gminy Lewin Brzeski.
ppkt 11
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
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Wprowadzenia do projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy,
informując o wprowadzonych zmianach:
I. Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 100.648 zł następuje w związku z otrzymaniem pisma z
od Wojewody Opolskiego w sprawie ostatecznych kwot zakresie dotacji na 2016 r. oraz pisma z Krajowego
Biura Wyborczego i ukazaniem się informacji w sprawie ostatecznych kwot subwencji i planowanych
udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ( Ministerstwo Finansów Warszawa).
W/w zwiększenie dotyczy dochodów zakresie:
1) Urzędów wojewódzkich ( 54.109 zł ),
2) Udziałów gmin podatku dochodowym od osób fizycznych ( 24.875zł ),
3) Urzędów organów władzy państwowej( 6.664zł ),
4) pomocy społecznej ( 15.000 zł ).
II. Zmniejszenie dochodów w wysokości 84.361zł dotyczy podania ostatecznej kwoty subwencji
oświatowej na 2016 rok przez Ministerstwo Finansów.
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 120.000 zł dotyczy przeniesienia środków
z wydatków bieżących w zakresie gospodarki nieruchomościami (20.000 zł ) oraz środków z wydatków
inwestycyjnych w zakresie OSP ( 100.000 zł ) z przeznaczeniem na:
1) wydatki w zakresie remontu komina w Lewinie Brzeskim ( wydatki inwestycyjne -20.000 zł ),
2) dotację dla OSP na zakup samochodu ( 100.000 zł ).
IV. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.001.287 zł dotyczy :
1) wydatków zakresie Urzędów wojewódzkich ( 54.109 zł ),
2) wydatków w zakresie 6 mc. odprawy rentowej pracownika Urzędu z tyt. niezdolności do pracy
(41.200 zł ) oraz zabezpieczenia środków na zlecenie obsługi prawnej firmie zewnętrznej oraz
ubezpieczenie samochodu ( 5.210 zł ),
3) zakup przeźroczystych urn wyborczych ( zadanie zlecone - 6.664 zł ) ,
4) zabezpieczenia środków na dodatkowe służby (Komenda Powiatowa Policji - 8.000 zł ),
5) zabezpieczenia środków na braki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w oświacie
( 473.166 zł ),
6) wydatków w zakresie zasiłków stałych ( 15.000 zł – środki otrzymane od Wojewody),
7) dotację dla Powiatu na utworzenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie( 5.938 zł ),
8) zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego
(85.000 zł ),
9) zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatu Brzeskiego na remonty i przebudowy chodników
w drogach powiatowych (100.000 zł ),
10) zabezpieczenia środków na remont komina w Lewinie Brzeski przy ulicy Konopnickiej (10.000 zł ),
11) dotację dla OSP na zakup samochodu (140.000 zł ),
12) remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz ( 45.000 zł ),
13) zakup kosiarki – traktorka ( utrzymanie terenów sportowych na terenie Gminy-12.000 zł ).
V. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 985.000 zł następuje w związku z rozliczeniem
roku 2015.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy już były składane oferty na wykonanie remontu dachu na budynku
Publicznego Przedszkola w Skorogoszczy.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
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ppkt 12
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej;
Wprowadzenia do projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy,
poinformowała, że w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach w zakresie subwencji
udziałów w podatkach od osób fizycznych oraz dotacji od Wojewody Opolskiego należy dokonać
stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 5
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności Komisji za
2015r. i planu pracy na 2016r.
Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią opracowanego sprawozdania z działalności Komisji za rok
2015.
Komisja nie wniosła uwag.
Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.
Następnie Komisja przystąpiła do opracowania planu pracy na 2016 rok na podstawie rocznego planu pracy
Rady Miejskiej na rok 2016. Komisja ustaliła tematy do realizacji w poszczególnych miesiącach, które
zostały ujęte w projekcie planu pracy Komisji.
Projekt planu pracy Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego (ponawia wnioski z dnia 3.12.2015r.) w n o s i :

1) w imieniu mieszkańców Osiedla Zatorze w Lewinie Brzeskim o uzupełnienie ubytków w drodze przy ulicy
Wiśniowej przy posesji Nr 1. Ponadto po opadach deszczu powstają zastoiny wodne w ulicy
Ogrodowej ( naprzeciwko Państwa posesji Wargin). Nawierzchnia ulicy jest zapadnięta;
2) o spowodowanie usunięcia nieczynnych szaf telekomunikacyjnych znajdujących się w różnych miejscach
na osiedlu Zatorze w Lewinie Brzeskim, jedna z nich leży na placu zabaw oraz o zabezpieczenie
funkcjonujących otwartych szaf telekomunikacyjnych;
3) o uzupełnienie oświetlenia ulicznego ok. 20 lamp na osiedlu Zatorze w Lewinie Brzeskim w tym m.in.
w ul. Wiśniowa - 3 lampy.
Radny Antoni Rak z Lewina Brzeskiego w n o s i o:
1) wystąpienie do zarządcy drogi o naprawę nawierzchni drogi ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim - na
odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania drogi z drogą gminną ul. Kolejową;
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2) o wystąpienie do zarządcy drogi o posprzątanie zaśmieconych poboczy drogi ulicy Kościuszki w Lewinie
Brzeskim do skrzyżowania drogi z drogą krajową .
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic w n o s i o załatanie ubytków w drodze na skrzyżowaniu ulicy
Kościuszki z ulicą Przytulną w Lewinie Brzeskim. Pomimo wcześniejszego załatania powstał jeszcze większy
ubytek w drodze.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w n o s i
o postawienie ogranicznika który uniemożliwiłby
parkowania pojazdów samochodowych, ponieważ parkujące pojazdy uszkadzają stojące latarnie na Placu
Wolności w Skorogoszczy od ul. Krajowej.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego w n o s i o naprawienie punktu świetlnego – słup przy ul.
Narutowicza Nr 22 w Lewinie Brzeskim.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.15 zamknął
posiedzenie.

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