P r o t o k ó ł Nr 16/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 kwietnia 2016r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim ul. Zamkowa 3. Posiedzenie
otworzył o godz. 1300 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał wszystkich
obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6
radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum, przy którym komisja może
podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
protokółu. Nieobecny radny : Antoni Rak.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 20 kwietnia 2016r. Burmistrza Lewina
Brzeskiego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 27 kwietnia 2016r. dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 5 w celu zaopiniowania
przedłożonego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.
Komisja w obecności 6 radnych - jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła wnioski.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2016 z posiedzenia w dniu 30 marca 2016r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z:
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 21 marca 2016r. do
11 kwietnia 2016r.
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
3. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2015r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie Brzeskim;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
5) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5.Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.

Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2015 z posiedzenia w dniu 30 marca 2016r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych, którzy wyrazili życzenie oraz w wersji
papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 15/2016 - jednogłośnie– 6 głs. „za”.
Do pkt 2
ppkt 1
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
21 marca 2016r. do 11 kwietnia 2016r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania,
następnie zapytał o osobę, której nie wyrażono zgody na umorzenie zaległości czynszowej z tytułu wynajmu
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że działki nr 131 i nr 123/7 miały być zabudowane inaczej, a tu się
okazuje, że w mpzp przeznaczenie ich to lokalizacja obiektów małej architektury – obiektów handlowych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Komisji zapytał o nowy regulamin udzielania zamówień publicznych.
Burmistrz poinformował, że zmiany wynikają z ustawy o zamówieniach publicznych i należało go
dostosować.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
działkę nr 737/8 położoną w obrębie ulicy Mickiewicza w Lewinie Brzeskim, czy jest osoba zainteresowana
kupnem tej działki.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o przeznaczoną nieruchomość do
sprzedaży – działkę nr 272/2 o pow. 0,3543 ha położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim
znajdującej się w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
U w a g a : Stan radnych wynosi 7, doszedł radny Antoni Rak.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrz o spotkanie w Aglomeracji Opolskiej.
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Burmistrz udzielił odpowiedzi, następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył się pierwszy nabór
wniosków na gospodarkę niskoemisyjną. Przedstawił możliwości złożenia wniosku i pozyskania środków
przez naszą Gminę oraz o możliwościach pozyskania środków na poprawę bazy OSP. Najszybciej będzie
można pozyskać środki na oświatę - edukację przedszkolna i szkolną, gdzie planuje się złożyć wnioski.
Radny Roman Pudło zapytał na jakie zadania w oświacie będzie można pozyskać środki.
Odpowiedzi udzielili: Burmistrz Artur Kotara i Z-ca Burmistrza.
Radny Przemysław Ślęzak zapytał o pełnioną funkcję sołtysa w Sarnach Małych .
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie Burmistrza z Prezesem Spółdzielni w Lewinie Brzeskim
i Przewodniczącym Rady Samorządu Miasta.
Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło poszerzenia skrzyżowania ulic Narutowicza i Kosynierów
w Lewinie Brzeskim oraz parkowania pojazdów przy blokach spółdzielczych w ulicy Narutowicza w Lewinie
Brzeskim.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2
Realizacja rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż powyższa informacja została przygotowana na podstawie
przyjętym corocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowanych ze środków budżetowych gminy, poprosił
o zgłaszanie uwag i zapytań.
Zapytań i uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie w/w sprawozdanie.
Do pkt 3
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2015r.
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Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag do otrzymanej
powyższej informacji.
Zapytań i uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia
do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej
stanowiącej, że gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej oraz, że co roku do dnia 30 kwietnia organ wykonawczy przedkłada
radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalenia planu finansowego w zakresie pomocy społecznej na
rok następny. W obecnym stanie rzeczy zachodzi potrzeba podjęcia uchwały zawierającej ocenę
i rekomendację organu wykonawczego gminy, co do zadań w sferze pomocy społecznej w bieżących
okresach.
Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się do tematu „Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia”
informując, że Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim od
2001 roku realizują zadanie celowe PEFRON – rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ponadto
powołano Zespół Wczesnej Interwencji, którego zadaniem było zorganizowanie systemu
wielospecjalistycznej opieki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Dlatego też uważa, że
taka informacja winna być ujęta w tym punkcie.
Kierownik M-GOPS Krystyna Warchał – Lenartowicz odnosząc się do uwagi poinformowała, że w następnej
ocenie zasobów pomocy społecznej zostanie taka informacja ujęta.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o realizacje programu 500+.
Kierownik M-GOPS Krystyna Warchał – Lenartowicz poinformowała, że na dzień 26 kwietnia br. złożono już
624 wniosków (na ok. 962 dzieci), wydano już 564 decyzji bez dochodu i 398 decyzji z dochodem.
Dokonano już pierwszych wypłat dla ok. 800 dzieci na kwotę 400.000,00 zł. Można powiedzieć, że zostało
już złożonych prawie 80% wniosków wg przewidywań.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
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projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy
Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że zasady współpracy z organizacjami
pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powierzenie realizacji
zadania publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program należy
poddać konsultacjom z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z zasadami
ustalonymi odrębną uchwałą. Procedura konsultacji przedkładanego projektu uchwały została wszczęta
w dniu 11 kwietnia 2016 roku. Przyjmując w listopadzie 2015 roku program współpracy z organizacjami
pożytku publicznego na zadanie pn.„Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji
podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł. W ocenie
burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85 000zł nie była wystarczająca, aby
realizować zadanie w całym roku 2016, stąd też ogłoszony został konkurs na realizację zadania
w I półroczu roku 2016. Na zadanie w I półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, przeznaczono kwotę
85.000 zł. Proponowany projekt uchwały uzupełnia środki na „Upowszechnianie sportu masowego
w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” o 85.000 zł.
Po przyjęciu przez Radę Miejską proponowanej uchwały zadanie zostanie powierzone w trybie otwartego
konkursu ofert. Środki na zadanie planuje się przekazać podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego
konkursu ofert w formie dwóch równych transz. Ponadto został przedłożony Protokół z konsultacji projektu
uchwały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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 7 członków - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie Brzeskim;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia
do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że dnia 01 grudnia 2015 roku do tut. Urzędu wpłynął
wniosek współwłaścicieli działki geodezyjnej nr 66/8 położonej w Lewinie Brzeskim, o nadanie dla w/w
nieruchomości nazwy ulicy. We wniosku przedstawiono propozycję nazwy „Lawendowa” wraz z załączoną
zgodą wszystkich właścicieli tej nieruchomości. Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski wydała negatywną
opinię do zaproponowanej przez właścicieli nazwy ulicy proponując nazwę ul. Diamentowa, która to
nawiązuje do wcześniej nadanych nazw ulic w tej części miasta - ul. Szafirowa i ul. Rubinowa, pochodzących
od nazw kamieni szlachetnych. Po uzyskaniu akceptacji współwłaścicieli działki geodezyjnej, na której
zlokalizowana jest ulica, został przedłożony projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa”
w Lewinie Brzeskim na działce nr 66/8.
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.
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik
Gminy Urszula Smolińska informując jakie proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie gminy:
I. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 83.811 zł odbywa się w związku z otrzymaniem
uchwał sołectw ( Przecza, Mikolin, Sarny Male, Łosiów, Golczowice - 38.811 zł ) w sprawie zmiany planu
funduszu soleckiego na 2016 rok oraz w związku z przeniesieniem środków z gospodarki ściekowej
i ochrony wód z przeznaczeniem na sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin
Brzeski ( 25.000 zł) i odtworzenie studni na rynku w Lewin Brzeskim (20.000 zł).
II. W załączniku Nr 7 i Nr 7a dokonuje się zmiany nazwy zadania z ,,Adaptacja I piętra Gimnazjum
w Łosiowie na przedszkole’’ na ,, Dostosowanie budynku Gimnazjum w Łosiowie na potrzeby
przedszkola.”
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały informując, że
w/w zmiana dotyczy zabezpieczenia w planie finansowym środków na realizację zadania pn. „Odtwarzanie
studni na rynku w Lewinie Brzeskim”.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że przez odtworzenie studni będzie możliwość podlewania trawników
i kwiatów w Rynku w przypadku braku opadów deszczu, tak jak to było w zeszłym roku.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy będzie studnia odtworzona do pierwotnego wyglądu – „studnia Wernera”.
Wzór takiej studni można zobaczyć w Bibliotece Uniwersytetu we Wrocławiu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik
Gminy informując, że w związku z zamiarem podpisania porozumienia intencyjnego w sprawie zakupu
samochodu strażackiego przez OSP w Lewinie Brzeskim w roku 2017, należy zabezpieczyć środki finansowe
będące wkładem własnym do realizacji zadania.
Radny Pudło zapytał czy podatek VAT jest liczony o całej kwoty zakupu samochodu.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że podatek VAT będzie liczony dla Gminy tylko od kwoty w której ma udział.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7złonków - jednogłośnie 7 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
Sprawy różne - wolne wnioski.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 13.45 zamknął
posiedzenie.

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