PROTOKÓŁ

NR 15/2016

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 17 maja 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1400 do godz. 1432
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.
Porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 14/2016 z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2016r.
2. Odnawialne źródła energii oraz uprawy roślin energetycznych, biopaliwa.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
12 kwietnia 2016r. do 09 maja 2016r.
4. Zapoznanie się z informacjami nt. :
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2015r.;
2) promocji gminy Lewin Brzeski . Oferta rekreacji i sportu dla mieszkańców gminy. Stan obiektów
sportowo-rekreacyjnych gminy Lewin Brzeski;
3) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2015 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
4) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
6. Zaopiniowanie stanowiska w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
7. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 14/2016 z posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2016r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek do treści protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 14/2016 z posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
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Do pkt 2
Odnawialne źródła energii oraz uprawy roślin energetycznych, biopaliwa.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że do omówienie tematu został zaproszony
przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ale nie przybył , w związku z tym
temat nie będzie omawiany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12
kwietnia 2016r. do 09 maja 2016r.
Do sprawozdania nie zgłoszono zapytań i uwag.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” się” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 4
Zapoznanie się z informacją nt. :
ppkt 1
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin Brzeski za 2015r.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się do zebranych czy mają zapytania bądź uwagi do
przesłanej pisemnej informacji w której szczegółowo został przedstawiony temat. Odpowiedzi na zapytania
dotyczące bezpieczeństwa publicznego zostaną udzielone na sesji w związku z nieobecnością na posiedzeniu Komisji Komendanta Komisariatu Policji. Na zapytania dotyczące ochrony przeciwpożarowej odpowiedzi udzieli obecny Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Piotr Cierpisz.
Burmistrz Artur Kotara dodał do informacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, że niedawno odbył się
zjazd Miejsko-Gminny OSP, na którym wybrano nowe władze, Prezesem został Piotr Cierpisz w skład zarządu wchodzą strażacy ze Skorogoszczy, Łosiowa i Lewina Brzeskiego w miarę w zrównoważonej ilości.
Następnie przypomniał, że staramy się o nowy samochód strażacki, dofinasowanie jego zakupu mamy zapisane w budżecie gminy na ten rok i w wieloletniej prognozie finansowej.
Członkowie Komisji przyjęli informacje do wiadomości nie zgłaszając zapytań i uwag.
ppkt 2
promocji gminy Lewin Brzeski . Oferta rekreacji i sportu dla mieszkańców gminy. Stan obiektów
sportowo-rekreacyjnych gminy Lewin Brzeski;
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się do zebranych czy mają zapytania bądź uwagi
do przesłanej pisemnej informacji w której szczegółowo został przedstawiony temat.
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań do przedstawionej informacji i przyjęli do wiadomości.
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ppkt 3
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2015 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
Zapytania do niniejszej informacji zgłosili :
Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę, że problemy są gdyż większość mieszkańców nie segreguje odpadów.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dot. dzikich wysypisk oraz nadzoru autorskiego nad programem do gospodarki odpadami, który w porównaniu do roku 2014 , wzrósł o 80%.
Sołtys Stanisław Piszczek zgłosił problem dot. odpadów wielkogabarytowych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informują, że w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
figuruje śmietnisko w Opolu i odpady komunalnej z naszej gminy muszą być wywożone na to śmietnisko.
Wspólnie z innymi gminami wnioskowaliśmy żeby zmienić tą sytuację, żeby wszystkie śmietniska, które są
w województwie opolskim były dla nas dostępne i żeby była jakaś konkurencja. W tej chwili nie ma żadnej
konkurencji . Przypisani jesteśmy do Opola i wszystkie inwestycje, które wykonuje Spółka Remondis, wykonuje z własnych środków, miasto Opole nie dofinansowuje dlatego koszt za odpady komunalne jest wysoki. W związku z tym im mniej wysortujemy śmieci i zakopiemy to tym większe opłaty musimy uiszczać.
Dodatkowy koszt jaki w cenie za odpady ponosimy to opłata środowiskowa, która jest niezależna od nas,
była już dwa razy podwyższana co skutkowało wprowadzeniem aneksu do umowy z Remondisem ale nie
zwiększano opłaty dla mieszkańców. Na zakończenie poinformował o planowanych zmianach w ustawach
związanych z odpadami komunalnymi.
Kierownik Wydz. GK Joanna Mokrzan udzieliła wyjaśnień dotyczących dzikich wysypisk, które były na terenie kąpieliska, górki rekreacyjnej, w okolicznych laskach. W większości były to odpady budowlane, z którymi jest problem gdyż nie są to odpady komunalne lecz są to odpady specjalne – z warsztatów, budowlane.
W sprawie nadzoru autorskiego nad programem w roku ubiegłym był to jeszcze program, który zakupiliśmy
w ramach licencji w 2013r. po roku czasu musieliśmy dokupić pełen nadzór dlatego ta kwota jest większa.
Jest to program nad którym pracujemy do naliczania opłat za opłaty komunalne.
Następnie dyskutowano o zbiórce odpadów wielogabarytowych, dzikich wysypiskach śmieci a szczególnie
zaśmiecanie przydrożnych rowów.
Komisja przyjęła informację do wiadomości nie wnosząc wniosków i uwag.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - Pani Barbara Janek zwróciła się do Burmistrza
Lewina Brzeskiego z prośbą o użyczenie dodatkowych zwalnianych pomieszczeń w budynku gminnym
w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki 52. Pomieszczenia o powierzchni 19,65 m2 (10,20 m2 pomieszczenie, 5,05 m2 korytarz i 4,40 m2 WC) przylegają bezpośrednio do pomieszczeń, w których mieści się Żłobek
i Klub dziecięcy zajmujący powierzchnię 113,25 m2. Powiększenie metrażu żłobka pozwoli na przyjęcie do
żłobka większej ilości dzieci. 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,
a w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowa-
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dzonych 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 z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym. W ramach
umowy Partner Prywatny będzie świadczył usługi wynikające ze zleconych zadań własnych gminy funkcji
opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, a w szczególności dzieci do lat 3, nie
posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
poprzez prowadzenie klubu dziecięcego, pokrywanie wydatków związanych z prowadzeniem klubu dziecięcego ze środków własnych i wpłat rodziców; dostosowanie i spełnianie w okresie trwania umowy warunków lokalowych i sanitarnych uregulowanych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów
dziecięcych; zapewnienie podopiecznym możliwości higienicznego spożywania posiłków; zapewnienie
miejsca na odpoczynek; zatrudnianie personelu odpowiadającego przepisom prawa. Ponadto Partner
Prywatny będzie świadczył nieodpłatne w ramach niniejszej umowy w zamian za użyczenie lokalu usługi
w zakresie oceny dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Lewin Brzeski w kierunku wad postawy oraz diagnostyki niemowląt do 6 m-ca życia w kierunku zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
Zapytania i uwagi ;
Radna Ilona Gwizdak poprosiła o wyjaśnienie świadczenia nieodpłatnie przez partnera Prywatnego usługi
dla najmłodszych mieszkańców, czy jest to ustalone policzalne jaka pula dzieci będzie badana, czy w jaki
sposób diagnozowana?
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że w gminie nie mamy żłobka miejskiego czy gminnego i od kilku lat jedna z Pań prowadzi mini żłobek. W żłobku przebywa od 15 – 17 dzieci. Inne gminy dają
dofinasowanie do jednego dziecka w różnych wysokościach dopłacają do żłobków prywatnych od 200 do
500 zł miesięcznie. Ponieważ jako gmina takiej pomocy finansowej nie udzielamy staramy się pomóc
w innych sposób choćby wynajęcie lokalu bezczynszowego. Na wynajęcie lokalu bezpłatnie konieczna jest
zgoda Rady Miejskiej. Rok rocznie taki projekt uchwały jest przedkładany Radzie Miejskiej lecz w związku
z zbyt małą powierzchnią , którą zajmuje i powstaniem możliwości pozyskania dodatkowej powierzchni
(pomieszczenie zwolnione przez Telewizję Kablową) prowadząca działalność zwróciła się o przydzielenie
tego lokalu również bez opłat czynszowych dlatego przedkłada się niniejszy projekt uchwały. Opłatę za
media ponosi prowadząca działalność. Jeżeli chodzi o nieodpłatą usługę w zakresie oceny dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Lewin Brzeski w kierunku wad postawy oraz diagnostyki niemowląt do 6 m-ca
życia w kierunku zaburzeń rozwoju psychoruchowego należy bezpośrednio kontaktować się z prowadzącą.
Innych zapytań do projektu uchwały 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
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - dokonano analizy wydatkowania środków w poszczególnych zadaniach. Proponowane zmiany dostosowują kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku. Zwiększeniu uległa kwota wsparcia finansowego Świetlicy Terapeutycznej, co pozwoli uwolnić środki budżetowe kierowane na Świetlicę Terapeutyczna i przeznaczyć je na zadania ukierunkowane na dzieci i młodzież w obszarze szeroko rozumianego wypoczynku i rekreacji, tj. sfinansowanie wyjazdu naszej młodzieży do Szegwar (Węgry) czy udziału w biegach ulicznych pn. Lewin Biega,
w których w ubiegłym roku uczestniczyło około 300 naszych uczniów.
Zapytania i uwagi :
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dlaczego płacimy czynsz za wynajem lokalu w Miejsko Gminnym Domu Kultury na Punkt Konsultacyjny skoro jest to jednostka gminna? Czy Urząd nie posiada
lokalu który można przeznaczyć na punkt?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że nie posiadamy wolnego lokalu z przeznaczeniem na Punkt Konsultacyjny dlatego wynajmujemy lokal w Miejsko-Gminnym Domu Kultury i pomimo, że jest to jednostka organizacyjna Urzędu jest na własnym rozrachunku dlatego płacimy czynsz za wynajem.
Innych 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
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy informując, że w uzasadnieniu do projektu
uchwały zostały opisane jakie proponuje się wprowadzenie zmiany w budżecie gminy i czego dotyczą przeniesienia wydatków a mianowicie - przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 576.713 zł dotyczy
przeniesienia środków w zakresie zadań oświaty i wychowania - specjalna organizacja nauki i pracy dla
dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach oraz gimnazjach- 470.213 zł oraz przeniesienia środków
z gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 106.500 zł z przeznaczeniem na:- wydatki związane
z utrzymaniem cmentarzy 6.000 zł , utrzymanie czystości na kąpielisku 30.000 zł, promocję - przewóz
dzieci do Szegvar -12.000 zł , utrzymanie zieleni na terenie gminy 20.000 zł , udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszegorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Lewin Brzeski- Kantorowice 23.500 zł, udzielenie dotacji w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków 15.000 zł.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o składanych wnioskach na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, terminach naboru wniosków na dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy
i przebudowy dróg gminnych.
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
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na operacje typu – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, wprowadza się zmianę w załączniku nr 2 niniejszego projektu uchwały łącznych kosztów zadania pod
nazwą – Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kantorowice, Jasiona, Borkowice, Mikolin, Stroszowice, Sarny Małe – Poprawa infrastruktury drogowej. Wartość łącznych nakładów finansowych stanowi
kwotę 980.919,82zł. Jednocześnie dostosowuje się dochody i wydatki zgodnie z wniesionymi zmianami na
podstawie zarządzeń.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Zaopiniowanie stanowiska w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r
Uzasadnienie do stanowiska przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że właściciel
działki położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Wymarzonej wystąpił z wnioskiem o możliwość wybudowania na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5MU – teren zabudowy
mieszkaniowej z usługami budynku jednorodzinnego bez konieczności świadczenia usług.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
stanowiska.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt stanowiska.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Sołtys Barbara Liskowicz-Ambrozik z Stroszowic poruszyła temat niezagospodarowanej części boiska proponując przeznaczyć ją na usypanie górki do zjeżdżania sankami w zimie. Kolejny temat to cmentarz znajdujący się przy wjeździe do Stroszowic.
Sołtys Stefania Marchwińska zapytała, kto w Urzędzie udziela pomocy dla Sołectw i Stowarzyszeń przy
opracowaniu wniosków do Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski.

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