P r o t o k ó ł Nr 17/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 maja 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 5 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. Nieobecni: radny Roman Pudło, radny Dariusz Zięba.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 16/2015 z posiedzenia komisji w dniu 27 kwietnia 2016r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 kwietnia
2016r. do 09 maja 2016r.
3. 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.
4. 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
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.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 16/2016 z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 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 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 16/2016 - jednogłośnie–5 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
12 kwietnia 2016r. do 09 maja 2016r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o wprowadzoną zmianę dot. programu
500+ w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Burmistrz Artur Kotara udzielili odpowiedzi – wyjaśniając, iż zadanie dot.
realizacji programu 500+ przekazano do M-GOPS, dlatego też należało to zadanie wprowadzić do ich
regulaminu.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość położoną
przy ul. Kopernika – Kilińskiego w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że został już ogłoszony I przetarg nieograniczonego na sprzedaż
powyższej nieruchomości.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy w związku z brakiem zainteresowania kupnem nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży położonej w Łosiowie został ogłoszony kolejny przetarg.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Kolejne zapytanie zgłosił Przewodniczący Komisji w sprawie umorzenia części zaległych opłat czynszowych
z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radny Piotr Barszcz zapytał o przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonym nieruchomość
gruntową położoną w Różynie.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Burmistrz poinformował o tematyce spotkania.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał Burmistrza o spotkanie w PKP Wrocław
i w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.
Burmistrz poinformował, że spotkanie w PKP Wrocław dotyczyło przejęcia lub wydzierżawienia dworca PKP
i przyległych terenów do dworca. Natomiast spotkanie w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki dotyczyło
w jaki sposób będzie można wypromować tereny wchodzące w Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną,
jakie należy w temacie informacje przygotować.
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Kolejne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał Z-cę Burmistrza
o udział w posiedzeniu Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu działającej przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Z-ca Burmistrza poinformował o sprawach, które dotyczyło posiedzenia wyjazdowego Komisji.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zapoznania się z informacjami:
ppkt 1
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie
gminy Lewin Brzeski za 2015r.;
Przewodniczący Komisji odnosząc się do przedłożonej informacji powiedział, że wg tej informacji
w naszej gminie jest bezpiecznie, jest dobrze. Wykrywalność jest duża. Przedstawiona informacja dotyczy
Gminy Lewin Brzeski i Gminy Olszanka, ale brak jest wyodrębnienia podejmowanych działań przez
Komisariat Policji na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Następnie Przewodniczący Komisji poruszył temat bezpieczeństwa na boisku szkolnym przy PSP
w Lewinie Brzeskim oraz w Rynku, gdzie młodzież spotyka się i dokonuje dewastacji tych terenów. Jak
również są składane skargi na temat nocnego lokalu w Rynku.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że tematem bezpieczeństwa na
terenie miasta Lewin Brzeski w m-cu kwietniu br. zajmowała się Rada Samorządu Miasta. Również
poruszono temat zachowania młodzieży w godzinach nocnych, gdzie otrzymano odpowiedź od Policji, że są
przeprowadzane kontrole i mają na uwadze bezpieczeństwo innych osób.
Następnie Komisja przystąpiła do zapoznania się z informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej
na terenie gminy Lewin Brzeski za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do przedłożonej informacji jest zaniepokojony wzrostem o 100%
interwencji spowodowanych pożarami przez umyślne i nieumyślne podpalenie. Jest pełen uznania dla
strażaków dla ich zaangażowania.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na brak informacji o każdej jednostce OSP, ile razy każda jednostka
wyjeżdżała do pożaru w roku 2015.
Prezes Zarządu MGOSP RP Lewin Brzeski Piotr Cierpisz poinformował, że biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat to
największą liczbę wyjazdów miało OSP Lewin Brzeski, a następnie OSP Łosiów i OSP Skorogoszcz.
Przewodniczący Komisji podkreślił, iż ze statystyki wyjazdów wynika, gdzie powinien być przekazywany
najlepszy sprzęt ratowniczy. Na pewno chciałoby się aby każda jednostka miała dobry nowy sprzęt
ratowniczy.
Burmistrz Artur Kotara zwrócił uwagę, że OSP w Łosiowie ma samochód pożarniczy Jelcz z roku 1998 a OSP
Skorogoszcz samochód pożarniczy Star z roku 1980.
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Kolejno zabierając głos Prezes Piotr Cierpisz przedstawił liczbę wyjazdów poszczególnych jednostek OSP
działających na terenie Gminy Lewin Brzeski w latach 2012 – 2015.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji.
ppkt 2
Informacja pn. „Promocja gminy Lewin Brzeski . Oferta rekreacji i sportu dla mieszkańców gminy. Stan
obiektów sportowo-rekreacyjnych gminy Lewin Brzeski”;
Przewodniczący Komisji odnosząc się do przedłożonej informacji zapytał o obecny stan pomostów na
kąpielisku w Lewinie Brzeskim. Zaznaczył, że jest wiele miejsc na terenie gminy na spędzenie wolnego czasu
jak akweny wodne, zespoły boisk oraz place zabaw w każdym sołectwie naszej gminy i ta infrastruktura jest
systematycznie rozbudowywana i modernizowana.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że stan pomostów jest w dobrym stanie.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji.
ppkt 3
Informacja pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2015
z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy”;
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że z przedłożonej informacji wynika, że gmina
ponosi większe koszty co do ustalonej stawki za odpady czyli dopłaca do wywozu odpadów.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że stawka za wywóz odpadów od
jednej osoby wynosi 14,00 zł czyli z przedstawionych wyliczeń średnia cena wynosi – 16,52 zł, oznacza to, że
gmina dopłaca do każdego mieszkańca. Analizując liczbę złożonych deklaracji - 11.119 szt. a mając na
uwadze liczbę mieszkańców gminy 12.981 to wynika z tego, że 1700 osób nie złożyło deklaracji. Dlatego też
ma pytanie co z tymi osobami.
Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan poinformowała, że nie można patrzeć na liczbę zamieszkałej
ludności na terenie gminy, gdyż jest tak, że jest osoba zameldowana a przebywa za granicą. W związku
z tym składa deklaracje, że nie produkuje odpadów komunalnych.
Ponownie Andrzej Grabny zabierając głos powiedział, że jednak ta osoba składa deklarację. Z podanych
informacji wynika, że aż 10% mieszkańców nie złożyło deklaracji. Jest to dla gminy duży ubytek finansowy.
Uważa, że winna być robiona weryfikacja a z tego wynika, że nie jest robiona.
Kolejno odpowiedzi udzieliła Joanna Mokrzan informują, że 11 119 zadeklarowało, że produkują odpady
i będą z tego tytułu ponosić koszty. Pozostałe osoby również złożyły deklaracje w związku
z zameldowaniem, ale nie ponoszą kosztów za odpady, ponieważ złożyły oświadczenie, że przebywają za
granicą.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Kierownik
Wydziału GK Joanna Mokrzan, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Burmistrz Artur
Kotara, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poruszył temat wprowadzonych zmian w drugim
półroczu 2015r. rozliczania opłat za odpady. Obecnie Urząd nie rozlicza członków spółdzielni mieszkaniowej
ani członków wspólnot mieszkaniowych czyli zmniejszyła się liczba osób do rozliczenia. Dlatego też z tego
tytułu winno się zmniejszyć zatrudnienie w Urzędzie. Ponadto z przedłożonej informacji nie wynika, ile na
terenie Gminy jest Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że z tego tytułu nie zmniejszono etatów, system
gospodarki odpadami działa już trzy lata, gdzie zaległości powstały na kwotę w wysokości 260.000 zł.
Należy prowadzić windykację tych zaległości.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny ponownie poruszył temat składania deklaracji
przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, że obecnie to zarządcy składają zbiorcze
deklaracje a nie mieszkańcy wspólnot i spółdzielni. Dzięki temu zmniejszyła się liczba składanych deklaracji.
Dlatego też chciałby się dowiedzieć ile wspólnot działa na terenie gminy.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska udzieliła wyjaśnień na powyższe zapytanie. Poinformowała, że dokona
uzupełnienia informacji w sprawie zarządców nieruchomości działających na terenie gminy Lewin Brzeski
i przekaże Przewodniczącemu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. Dodała, że Wspólnot Mieszkaniowych
w których udział ma gmina jest 80.
Kolejno Andrzej Grabny zapytał ile jest wydzielonych etatów w Urzędzie prowadzących gospodarkę
odpadami i czy tyle samo było w 2015r..
Skarbnik Gminy poinformowała, że 2,5 etatu jest cały czas.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta poinformował, że wg jego wyliczeń to wychodzą 3 etaty i przy tym
bardzo wysokie wynagrodzenie oraz zapytał o nadzór autorski dot. programu do gospodarki odpadami,
gdzie w stosunku do roku 2014 wzrósł prawie o 50%.
Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta uważa, że wynagrodzenie za nadzór autorski jest bardzo wysokie,
przecież, co miesiąc nie wprowadza się zmian w programie.
Wyjaśnień udzielili: Skarbnik Gminy i Z-ca Burmistrza.
Następnie Andrzej Grabny zwrócił uwagę na bardzo wysokie koszty ponoszone z tytułu likwidacji dzikich
wysypisk.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza
Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny powiedział, że należy system gospodarowania
odpadami bardziej udoskonalić, aby gmina nie musiała dopłacać do odbioru odpadów. Również należy mieć
na uwadze wysokie zadłużenie – 260.000,00 zł.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że jest prowadzona windykacja wobec dłużników i jest
nadzieja, że uda się te zaległości ściągnąć.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny powiedział, że omawiana informacja została
przygotowana bardzo wyczerpująco pod względem statystycznym tylko brakuje danych o wspólnotach
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i analizie finansowej jak również wysokość środków na wynagrodzenia tych pracowników. Największy
problem w tym, że gmina musi dopłacać do systemu gospodarowania odpadami.
Przewodniczący Komisji dodał, że w przedstawionej informacji brakuje przejrzystości. Następnie odniósł się
do powstających dzikich wysypisk, gdzie nowa ustawa miała ograniczyć powstające dzikie wysypiska a tu się
okazuje, że ilość ich wzrasta. Następnie zwrócił uwagę na liczbę wysłanych wezwań do złożenia deklaracji za
gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, wysłano ich 171
szt. a złożonych zostało tylko 93 szt.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan wyjaśniła, że
pracownicy z Wydziału Finansowo – Budżetowego i pracownicy z Wydział GK przy udziale Straży Miejskiej
będą prowadzić w terenie kontrolę.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zawnioskował, aby również przeprowadzić kontrolę szamb
znajdujących się na terenie domków letniskowych, czy te szamba spełniają wymogi oraz o wykreślenie w
słabych stronach i problemach gospodarowania odpadami – zdania – „niezadowolenie właścicieli działek
rekreacyjnych z wysokości określonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami”, ponieważ posiadanie
działki rekreacyjnej to luksus a za luksus wszędzie się płaci więcej.
Kierownik Wydziału GK udzieliła wyjaśnień na powyższe uwagi.
Burmistrz zwrócił uwagę, że są zbyt wysokie koszty ponoszone z tytułu cen odbioru i zagospodarowania
odpadów, brak selektywnej segregacji odpadów. Za dwa lata kończy się umowa z firmą, która wywozi
obecnie gminie odpady. Istnieje możliwość, że wejdą nowe przepisy, że będzie można zlecić wywóz
odpadów spółce komunalnej, która oczywiście musi spełniać wymogi.
W dyskusji udział wzięli: radny Antoni Rak, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta
Andrzej Grabny, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny powiedział, że aby
w kolejnej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Lewin Brzeski była ujęta informacja: ile
na terenie gminy jest zarządców nieruchomości, ile jest gospodarstw domowych, ile osób złożyło deklaracji.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:
ppkt 1
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej
użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy Lewin Brzeski;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że 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.
Pani Barbara Janek zwróciła się 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

6

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
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 z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym. W ramach
umowy Partner Prywatny będzie świadczył usługi wynikające ze zleconych zadań własnych miny 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.
Następnie Przewodniczący poinformował, że żłobek na terenie gminy jest bardzo potrzebny i dobrze działa,
ma tylko ma wątpliwości czy został rozwiązany problem prowadzenia w tych pomieszczeniach działalności
gospodarczej w zakresie terapii naturalnej.
Kierownik Joanna Mokrzan udzieliła wyjaśnień, że w pomieszczeniach tych nie jest prowadzona działalność
gospodarcza inna niż prowadzenie żłobka.
Zapytań i uwag do projektu uchwały więcej nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że w wyniku dokonanej analizy wydatkowania
środków w poszczególnych zadaniach proponowane są zmiany dostosowujące 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 Terapeutyczną
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.
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.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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ppkt 3
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie
uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że wprowadzone zmiany dotyczą:
I. Przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 576.713 zł w zakresie zadań oświaty i wychowania
( specjalna organizacja nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach oraz gimnazjach470.213 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 pieszego- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku
Lewin Brzeski- Kantorowice ( 23.500 zł ),
- udzielenie dotacji w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków ( 15.000 zł ).
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.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano. Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia
do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że 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 do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 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
Zaopiniowanie projektu 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.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na brak szczegółowej informacji o lokalizacji nieruchomości.

8

Burmistrz Artur Kotara omówił szczegółowo położenie nieruchomości.
Zapytań i uwag do przedłożonego stanowiska nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższe stanowisko.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o termin remontu drogi w ulicy Kilińskiego w Lewinie Brzeskim oraz
o termin uporządkowania stojących garaży (blaszaki ) w ulicy Krótkiej w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Radny Antoni Rak w n o s i o ustawienie znaku - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych w ulicę
Kosynierów w Lewinie Brzeskim. Pojazdy ciężarowe dowożące towar do PSP „Mrówka” niszczą drogę
i pobocze chodnika. W ostatnim czasie został zniszczony stojący znak drogowy przy skrzyżowaniu dróg
Kosynierów - Narutowicza w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na uszkodzone studzienki w ulicy
Kosynierów, w ulicy Buczka i przy skrzyżowaniu ulicy Krasickiego z ulicą Sikorskiego w Lewinie Brzeskim.
Kolejna zwrócona uwaga dotyczy pozostawionych odpadów po wykoszenia poboczy i ścięciu żywopłotu
w drodze powiatowej w ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim, odpady te zaśmiecają ulicę.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, ponadto zobowiązał Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska do podjęcia działań w sprawie pozostawionych odpadów.
Kierownik Marcin Kulesza udzielił odpowiedzi w sprawie uszkodzonych studzienek.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę na oznakowane drzewa przeznaczone do wycinki w drodze wojewódzkiej
Kantorowice – Ptakowice, które winne już być dawno wycięte. Z powyższych drzew spadają gałęzie na
drogę, co jest zagrożeniem dla pojazdów. Prosi o zobowiązanie zarządcy drogi do ich wycinki.
Burmistrz udzielił odpowiedzi i zobowiązał Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska do podjęcia działań w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy zarządca drogi informował
o możliwościach poprawienia niewidocznego zjazdu z drogi krajowej na drogę powiatową SkorogoszczLewin Brzeski i Leśniczówka – Lewin Brzeski.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie studzienki przy ul. Kilińskiego w Lewinie
Brzeskim, ponieważ po ostatnich opadach deszczu wpadające kamienie rozsypane w drodze mogły wpaść
do studzienki i pozatykać odpływ wody.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o realizację omawianych spraw na
spotkaniu z Prezesem Spółdzielni w Lewinie Brzeskim i Burmistrzem.
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Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radny Przemysław Ślęzak poruszył temat organizowania półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym,
w związku ze zmianą przepisów będzie coraz trudniej zorganizować półkolonie, będzie też ciężko spełnić
wymogi przez organizatorów. Poprosił podać na stronie internetowej informację o zmianie przepisów
organizowania półkolonii.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.35 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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