PROTOKÓŁ

NR 14/2016

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 20 kwietnia 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1249
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia
20 kwietnia 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego projektu uchwały :
1) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
którą proponuje wprowadzić do pkt. 5 jako ppkt.5 porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji nie zgłosili innych wniosków do porządku posiedzenia w związku z tym Przewodniczący
Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia Komisji niniejszy projekt uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” wprowadziła do porządku posiedzenia Komisji
dodatkowy projekt uchwały.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 13/2015 z posiedzenia w dniu 30 marca 2016r.
2. Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
3. 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.
4. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2015r.
5. 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;
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” przyjęła
niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2016r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokółu.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że do omówienia tematu zostali zaproszeni
- Pani Arletta Kostrzewa Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Lewinie Brzeskim i Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu – jednak z uwagi na
pilne sprawy służbowe nie mogli przybyć.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z:
ppkt.1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 21 marca 2016r. do 11 kwietnia
2016r.
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań i uwag do sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
ppkt.2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r. z wykorzystaniem środków
publicznych
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji.
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
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2015r.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji .
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Do pkt. 4
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
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ppkt 1
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały - 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.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Uzasadnienie do projektu uchwały - 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.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały - 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
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kamieni szlachetnych. Po uzyskaniu akceptacji współwłaścicieli działki geodezyjnej, na której zlokalizowana jest ulica, przedkłada się projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie
Brzeskim na działce nr 66/8, ark. mapy 16, KW OP1B/00046998/8.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że zmiana
w budżecie gminy dotyczy przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 83.811 zł 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) . Zmiana dotycząca odtworzenia studni na rynku została wprowadzona autopoprawką.
Natomiast 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.”
Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały wraz z autopoprawką.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
ppkt 5
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informują, 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.
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.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poruszył temat niskiej frekwencji i aktywności Sołtysów na
posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz sesjach Rady Miejskiej. Powoduje to, że
współpraca między Urzędem Gminy a Sołectwem zaczyna się rozmywać, mniejsze zainteresowanie.
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Pomimo, że Sołtys jest aktywny w swoim sołectwie to jeżeli nie ma kontaktu z gminą , to informacje z gminy docierają z opóźnieniem. Proponuje zorganizować spotkanie w celu omówienia dalszej współpracy.
Sołtys Leszek Fornal zwrócił uwagę, że do obowiązków Sołtysa nie należy tylko uczestnictwo w posiedzeniach ale przede wszystkim praca na rzecz społeczności. Aktywność i współpraca z Burmistrzem jest nie
tylko przez to, że nie uczestniczy w Komisji.
Sołtys Barbara Liskowicz- Ambrozik poruszyła temat niewłaściwej obsługi interesantów przez pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy składaniu wniosków o wypłatę świadczenia na dzieci
(500+).
Wyjaśnień udzieliła Kierownik M-GOPS Krystyna Warchał – Lenartowicz jak prowadzona jest procedura
przyjmowania wniosków, ile wniosków przyjęto, w jakim terminie będą wypłacane zasiłki , ilu pracowników
obsługuje program.
Sołtys Barbara Liskowicz- Ambrozik ze Stroszowic zgłasza w imieniu mieszkańców – właścicieli gruntów
przyległych do wałów przeciwpowodziowych od strony Stroszowic o sprawdzenie ich szczelności gdyż
w niektórych miejscach przesiąkają.
Sołtys Małgorzata Wieczorek – Smolińska z Łosiowa zgłasza, że za przejazdem kolejowym przy
ul. Cmentarnej w Łosiowie po lewej stronie (obok lasku) znajduje się wysypisko śmieci.
Radna Grażyna Michalska z Buszyc wnosi o ustawienie lustra przy wyjeździe z drogi gminnej (za kościołem) na drogę krajową (brak widoczności lewej strony).
Zapytania zgłosili :
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dlaczego przy zbiornikach wodnych od strony Kantorowic jest ustawiony znak „zakaz biwakowania” a od strony Nowej Wsi Małej nie ma , czy można ustawić i jak
to można załatwić?
Sołtys Leszek Fornal o podanie informacji kiedy będą remontowane drogi gminne?
Sołtys Małgorzata Wieczorek – Smolińska poprosiła o wyjaśnienie zmiany miejsca tegorocznych dożynek
gminnych?
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy tereny przy akwenach wodnych będą kontrolowane w okresie letnim?
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzielił Burmistrz Artur Kotara.

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