P r o t o k ó ł Nr 18/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 22 czerwca 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 radni: Zbigniew Gąsiorowski, Dariusz Zięba.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z zaproszeniem Dyrektorów do omówienia
sprawozdania z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2015 rok proponuje temat ten
omówić po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili sprzeciwu do zmiany kolejności posiedzenia.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 17/2016 z posiedzenia w dniu 18 maja 2016r.
2. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski
za 2015r.;
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 maja
2016r. do dnia 13 czerwca 2016r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz sprawozdań
finansowych i informację o stanie mienia komunalnego.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim
2) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Lewinie Brzeskim;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
6. Sprawy różne – wolne wnioski.
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 17/2016 z posiedzenia w dniu 18 maja 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 17/2016 z dnia 18 maja 2016r. – jednogłośnie – 5
głs. „za”.

Do pkt 1
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski
za 2015r.:
- Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim,
- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby członkowie komisji zgłaszali zapytania i uwagi do
przedłożonych sprawozdań. W pierwszej kolejności Komisja przystąpiła do omówienia sprawozdania
z działalności Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Dyrektor Tadeusz Tadla Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim zabierając głos
powiedział, że w ciągu omawianego okresu zorganizowali lub byli współorganizatorami wielu imprez przy
tak małej ilości zatrudnionych pracowników w Domu Kultury. Można powiedzieć, że nie ma takiego
drugiego Domu Kultury co by organizował tak wiele imprez. W ostatnim czasie została poszerzona
działalność Domu Kultury o zajęcia dla dzieci i młodzieży starszej. Planują jeszcze wprowadzić zajęcia
w zakresie nauki gry na pięciu różnych instrumentach. Następnie poinformował, że z braku środków
finansowych w roku 2015 nie przeprowadzono żadnych remontów w świetlicach wiejskich, pomimo, że ich
stan techniczny się pogarsza. Dlatego też należałoby zabezpieczyć w budżecie gminy środki na remonty
świetlic. Przeprowadzono remonty bieżące tylko w niektórych świetlicach z uwagi na ich stan techniczny
z dochodów własnych.
Radny Antoni Rak poinformował, że były obiecane środki z budżetu gminy na przeprowadzenie remontu
toalet w Domu Kultury.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w IV kwartale ma się odbyć nabór wniosków w RPO Poddziałanie
5.3.1, gdzie jest możliwość złożenia dwóch wniosków. Planuje się złożyć wniosek na modernizację Domu
Kultury w Lewinie Brzeskim i rozbudowę Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.
Następnie Burmistrz poinformował, że wraz z Dyrektorem M-GDK w Lewinie Brzeskim planuje wizytę do
nowo wyremontowanych Domów Kultury w Prudniku, w Ozimku i w Krapkowicach w celu zobaczenia,
podpatrzenia jakie zostały wprowadzone standardy.
Przewodniczący Komisji powiedział, że przy tak małej liczbie pracowników Domu Kultury jest wiele
organizowanych imprez tylko ma uwagę do sporządzonego wykazu imprez organizowanych w 2015 roku,
gdzie jest w tytule sprawozdania napisane, że organizował Miejsko – Gminny Dom Kultury, ale w niektórych
imprezach był tylko współorganizatorem.
Uwaga – stan członków Komisji 6 radnych. Doszedł radny Dariusz Zięba.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zaproponował, aby w tym punkcie omówić sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Domu Kultury za rok 2015.
Następnie zwrócił się o wyjaśnienie, co oznacza zapis „podatek VAT niedoliczony”.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że podatek ten jest odprowadzany do Urzędu
Skarbowego a w przedłożonym sprawozdaniu wyliczone są wszystkie koszty finansowe ponoszone przez
Dom Kultury w ramach swojej działalności.
Przewodniczący Komisji podkreśli, że jest bardzo ważne, że jednostki gminy nie posiadają zobowiązań
wymagalnych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji o działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Lewinie Brzeskim.
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Komisja przystąpiła do omówienia informacji o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby członkowie komisji zgłaszali zapytania i uwagi.
Radny Dariusz Zięba podkreślił, że Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki nie ujęła w przedłożonym
sprawozdaniu, a winna się pochwalić, że brała udział w Europejskich Dni Dziedzictwa w Skorogoszczy, za co
bardzo dziękuje. Był to już kolejny raz.
Dyrektor Anna Trusiewicz poinformowała, że bardziej się skupia na tych imprezach organizowanych przez
bibliotekę a tam tylko byli współorganizatorami.
Przewodniczący Komisji powiedział, że dzięki uczestnictwu w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę
zaczął na nowo kupować i czytać ksiązki.
Dyrektor Anna Trusiewicz powiedziała, że wszystkie są podejmowane działania, aby rozpowszechniać
i promować czytelnictwo, książkę i bibliotekę.
Przewodniczący Komisji poinformował, że biblioteka przystępuje do różnych organizowanych projektów.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji o działalności Miejsko i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 maja
2016r. do dnia 13 czerwca 2016r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zapytał o:
− przekazany lokal mieszkalny położony przy ul. Moniuszki Nr 39/8 w Lewinie Brzeskim dla Zarządu Mienia
Komunalnego w Lewinie Brzeskim, co to był za lokal,
− ogłoszony na dzień 16 czerwca 2016r. przetarg na dzierżawę gruntu przeznaczonego pod małą
gastronomię położonego w obrębie plaży w Lewinie Brzeskim, kto jest tym terenem zainteresowany.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara , Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i inspektor Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami Elżbieta Juszczak - Derzypolska.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy osoby, które były zainteresowane kupnem nieruchomości gruntowej
położonej w Skorogoszczy przy ul. Placu Wolności winne być poinformowane pisemnie o terminie
przetargu. Otrzymał informację, że przetarg się odbył i nieruchomość została sprzedana.
Odpowiedzi udzielili: Burmistrz Artur Kotara i inspektor Wydziału RN Elżbieta Juszczak – Derzypolska.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o udzieloną 50% bonifikaty
od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Buczka 2- 4
w Lewinie Brzeskim, czy dotyczy to tylko jednej rodziny czy więcej rodzin.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Komisji zapytał o przeznaczoną nieruchomość do sprzedaży położonej przy ul. Wiśniowej
w Lewinie Brzeskim, gdzie zgodnie z mpzp miasta Lewin Brzeski przeznaczenie podstawowe to teren
urządzeń elektrycznych, czyli ten grunt może kupić tylko zakład energetyczny.
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Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi wyjaśniając o możliwościach wykorzystania gruntu oraz
wyjaśnień udzieliła inspektor Elżbieta Juszczak – Derzypolska.
Przewodniczący Komisji zapytał o wprowadzone nowe zasady sposobu postępowania w zakresie
udostępniania informacji publicznej.
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Barbara Chyża i Burmistrz Artur Kotara.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie Burmistrza z posłem Pawłem Grabowskim KWW
Kukiz`15.
Burmistrz poinformował o tematyce spotkań z posłem.
Radny Roman Pudło zapytał Burmistrza o spotkanie z nabywcą części terenu po byłej Cukrowni „Wróblin”
w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował o tematyce spotkania.
Radny Dariusz Zięba zapytał Burmistrza o spotkanie z Dyrektorem PZW w Opolu.
Burmistrz poinformował o zagadnieniach spotkania.
Kolejno Dariusz Zięba zapytał Z-cę Burmistrza o spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego nt.
„Duże Opole”.
Z-ca Burmistrza poinformował, że udział w spotkaniu wzięło 5 gmin, które mają zostać wchłonięte do
miasta Opole jak również gminy jak nasza gmina, która może na tym stracić. Przedstawiciele samorządów
przedstawiali fakty jakie mogą być z tego tytułu skutki finansowe oraz że będzie się im ciężko utrzymać
i funkcjonować. Ma się odbyć jeszcze spotkanie tych gmin z Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Nasza Gmina poparła działania Burmistrzów i Wójtów tych gmin.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że słyszał w radiu wypowiedź Prezydenta
Opola o zaciągnięciu kredytu z Aglomeracji Opolskiej na modernizację oświetlenia w Opolu. Dodał, że
miasto Opole jak wchłonie te miejscowości to będzie „Dużym Opolem”, będzie stanowić zagrożenie dla
pozostałych gmin. Ponadto będzie się starał pozyskiwać środki kosztem innych gmin, które należą do
„Aglomeracji Opolskiej” , aby przejęte miejscowości modernizować.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że Prezydent Opola złożył wniosek na 63.000.000,00zł o pozyskanie
środków z programu ograniczenia niskiej emisji, oprócz miasta Opola zostały złożone jeszcze trzy wnioski,
tylko wniosek Miasta Opola otrzymał największą liczbę punktów, czyli ma możliwość otrzymania wszystkich
środków jakie są na to zadanie. Ma być kolejny nabór wniosków w niskiej emisji, planowana kwota do
podziału to 40.000.000,00 zł, gdzie nasza gmina będzie składała wniosek, ale znowu największą szansę
będzie miało miasto Opole jak złoży wniosek. Związku z tym, aby mogły inne gminy skorzystać z tych
środków planuje się zmienić regulamin, aby każda gmina mogła pozyskać środki.
Kolejno radny Dariusz Zięba zapytał czy te gminy będą dalej funkcjonować, jeżeli nastąpi przyłączenie tych
miejscowości do miasta Opole.
Burmistrz i Z-ca Burmistrza udzielili odpowiedzi.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie sprawozdanie
z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego.
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
− sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.,
− sprawozdań finansowych,
− informacji o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Lewin Brzeski za 2015r.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zapoznała z Uchwałą Nr 102/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu, która wydała pozytywną opinię do sprawozdania Burmistrza Lewina
Brzeskiego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2015r.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Rak poinformował, że Komisja Rewizyjna
zaopiniowania w obecności 4 członków – 4 głs. „za” pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2015 rok
i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Lewina Brzeskiego. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą Nr 251/2016 z dnia 10 czerwca 2016r.
wydała pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Kolejno Przewodniczący Komisji zabierając głos poinformował, że budżet był przez cały rok omawiany
analizowany. Burmistrz i Skarbnik Gminy informowali o wprowadzanych zmianach. Jeżeli są pytania to prosi
o zgłaszanie uwag i zapytań.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że wszystkie wprowadzane zmiany były omawiane, uzgadniane na
komisjach i sesji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak skierował zapytanie do Burmistrza w sprawie wysokich
wydatków na utrzymanie czystości na targowisku, gdzie roczna kwota wynosi 59.983,00 zł , dlaczego jest
tak wysoka kwota. Takie samo pytanie było zadane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ale teraz prosi
o uszczegółowienie tych wydatków.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, iż w związku z nieczytelnym zapisem w sprawozdaniu
wydatkowane środki w kwocie 59.983,00 zł, dotyczą utrzymania ścieżek rekreacyjnych
i utrzymania kąpieliska.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na niskie wydatki w zakresie realizowanego projektu pn. „ Opiekun
dzienny – powrót do zatrudnienia”.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych udzieli odpowiedzi.
Komisja przystąpiła do analizy :
- sprawozdań finansowych,
- informacji o stanie mienia komunalnego ( niniejsza informacja była szczegółowo omawiana na
posiedzeniu w m-cu marcu).
Komisja nie wniosła zapytań i uwag.
Uwaga – stan członków Komisji 6 radnych. Doszedł radny Zbigniew Gąsiorowski.
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Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie
przedłożonych sprawozdań i informacji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
w/w sprawozdania i informacje.
Do pkt 5
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:
ppkt 1
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lewinie Brzeskim;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że
z uwagi na nowelizację przepisów ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej istnieje konieczność dokonania zmian w postanowieniach statutu Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim, wprowadzonego w życie Uchwałą Nr XXXII/273/2009
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009r. Do ustawy z dnia 25 października1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej istnieje konieczność dokonania zmian
w postanowieniach statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim, wprowadzonego
w życie Uchwałą Nr XXXII/273/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009r. Do ustawy
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej został wprowadzony
między innymi art. 29 ust. 5, który reguluje sposób zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego
w instytucji kultury. Zgodnie z ustawą w samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe
zatwierdza organ wykonawczy tj. Burmistrz Lewina Brzeskiego, natomiast w § 16 ust. 2 obowiązującego
statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim jest zapis „Roczne sprawozdanie
finansowe zatwierdza Rada Miejska w Lewinie Brzeskim w terminie do 30 czerwca roku następnego po
roku obrotowym.”
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 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu
Kultury w Lewinie Brzeskim;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że
z uwagi na nowelizację przepisów ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej istnieje konieczność dokonania zmian w postanowieniach statutu MiejskoGminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, wprowadzonego w życie Uchwałą Nr XXXII/272/2009 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009r. Do ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej został wprowadzony między innymi art. 29 ust. 5,
który reguluje sposób zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego w instytucji kultury. Zgodnie
z ustawą w samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy
tj. Burmistrz Lewina Brzeskiego, natomiast w § 16 ust. 5 obowiązującym statucie Miejsko-Gminnego Domu
Kultury w Lewinie Brzeskim jest zapis „ Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.”
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
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. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 8.900 zł odbywa się w związku z otrzymaną darowizną.
II. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 101.283 zł dotyczy zmniejszenia środków sołectwa
Sarny Małe ( 400 zł ), sołectwa Oldrzyszowice ( 300 zł ), środków zabezpieczonych na odsetki z tyt.
zaciągniętych kredytów (51.163 zł ) oraz zmniejszenia środków w zakresie gospodarki ściekowej
i ochrony wód ( 49.420 zł ).
III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 110.183 zł planuje się przeznaczyć na:
− wydatki związane z remontami dróg gminnych (droga do m. Przecza oraz utwardzenie terenów przy
drogach - 44.000 zł),
− sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lewin
Brzeski ( 8.900 zł ),
− promocję (opracowanie serwisu internetowego w zakresie oferty inwestycyjnej, podpisanie umowy
z radiem Park, zabezpieczenie środków na nagrody w konkursach gminnych pn. ,, Korony Dożynkowe,
Wieńce i Prace Plastyczne’’ oraz ,,Najpiękniejsza Zagroda Dożynkowa 2016 ”- 31.583 zł),
− utrzymanie zieleni na terenie gminy (środki sołectwa Sarny Małe – 400 zł ),
− naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw ( środki sołectwa Różyna- 300 zł ),
− na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w związku z projektem pn. ,, Przebudowa z rozbudową
budynku usług publicznych na cele Szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz ( 25.000 zł ).
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o wprowadzonej autopoprawce w § 1 w 3 tirecie –
„zwiększenie planowanych wydatków” z kwoty 92.283 zł na kwotę 110.183 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o otrzymaną darowiznę.
Skarbnik Gminy, że darowizna pochodzi od firmy działającej na terenie miasta Lewin Brzeski.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 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 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o osiągniętych wynikach egzaminów w poszczególnych
gimnazjach:
− Gimnazjum w Lewinie Brzeskim:
− język polski
- 71% - średnia wojewódzka - 66%
− historia i WOS
- 55% - średnia wojewódzka - 54,3%
− matematyka
- 49,8% - średnia wojewódzka - 47%
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−
−
−

nauki przyrodnicze
- 53% - średnia wojewódzka - 49,8%
angielski podstawowy - 67% - średnia wojewódzka - 65,3%
angielski rozszerzony - 48,7% - średnia wojewódzka - 45,7%

− Gimnazjum Skorogoszcz:
− język polski
− historia i WOS
− matematyka
− nauki przyrodnicze
− angielski podstawowy
− angielski rozszerzony

- 58% - średnia wojewódzka
- 43,3% - średnia wojewódzka
- 28,3% - średnia wojewódzka
- 42,5% - średnia wojewódzka
- 54,3% - średnia wojewódzka
- 30,7% - średnia wojewódzka

- 66%,
- 54,3%
- 47%
- 49,8%
- 65,3%
- 45,7%

- 61%
- 48,1%
- 32,5%
- 42,1%
- 50%
- 29,9%

- 66%,
- 54,3%
- 47%
- 49,8%
- 65,3%
- 45,7%

− Gimnazjum Łosiów:
−
−
−
−
−
−

język polski
historia i WOS
matematyka
nauki przyrodnicze
angielski podstawowy
angielski rozszerzony

- średnia wojewódzka
- średnia wojewódzka
- średnia wojewódzka
- średnia wojewódzka
- średnia wojewódzka
- średnia wojewódzka

Na pochwałę zasługuje Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, wszystkie egzaminy powyżej średniej
wojewódzkiej.
Następnie Burmistrz poinformował o ocenie przez Zarząd Województwa Opolskiego złożonych wniosków
przez Gminę Lewin Brzeski o dotacje na remonty dróg lokalnych. Otrzymano dotacje na remont drogi
w Chróścinie, Nowej Wsi Małej, Buszycach, Wronów i Różyna. Natomiast Przecza, Łosiów, Skorogoszcz,
Sarny Małe, Kantorowice, Mikolin, Stroszowice zostali ujęci na liście rezerwowej rankingowej, odpadły m.
Golczowice i Strzelniki.
Przewodniczący Komisji zapytał czy są zabezpieczone środki w budżecie na remonty tych dróg.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.

Radny Dariusz Zięba zapytał o termin realizacji zadania.
Burmistrz poinformował, że remonty tych dróg zaplanowane są na 2017 rok.
Radny Piotr Barszcz powiedział, że odnosząc się do przedstawionych wyników w gimnazjach to
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie również osiągnęła bardzo wysokie wyniki powyżej średniej
wojewódzkiej jak i średniej w stosunku do pozostałych szkół podstawowych w Gminie Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na prowadzony remont drogi ulicy Chopina w Lewinie Brzeskim,
gdzie pośrodku wjazdu w drogę od strony ulicy Moniuszki rośnie drzewo.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że drzewo zostanie wycięte po otrzymaniu decyzji ze Starostwa
Powiatowego w Brzegu.
Kolejno Przewodniczący Komisji zabierając głos złożył wniosek – w n o s i o :
1) zamontowanie barierek- poręczy ułatwiających schodzenie lub też wchodzenie na alejkę spacerową
kasztanową umiejscowioną na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż ulicy Aleja Wojska
Polskiego w Lewinie Brzeskim w kierunku Kantorowic. Z konsultacji z osobami niepełnosprawnymi jak
również z osobami starszymi o ograniczonych możliwościach ruchowych wynika, aby ta poręcz
ułatwiająca schodzenie i wchodzenie winna być zamontowana w części środkowej rozdzielającej
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schody od podjazdu dla wózków. Prosi również o wykonanie podjazdu dla wózków w istniejącym
wejściu z przejścia dla pieszych na w/w alejkę, na wysokości cmentarza. Wykonanie w/w
infrastruktury technicznej w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych
i wszystkim innym z dysfunkcją ruchu korzystających z tej nie wątpliwie bardzo uroczej alei. Z chwilą
montowania barierki - poręczy przy wejściu na w/w alejkę prosi o dokonanie remontu tego wejścia,
ponieważ z przyczyn naturalnych schody i krawężniki uległy deformacji,
2) przeprowadzenie remontu chodnika na ulicy Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim ( od ulicy
Piasta Kołodziej do ulicy Fabrycznej).
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zgłosił następujące wnioski :
1) w związku ze zgłoszonym wnioskiem dot. wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Moniuszki
pomiędzy posesjami 8A i 8B od budynków mieszkalnych w stronę marketu "Biedronka" prosi
P. Burmistrza o interwencję w celu przyśpieszenia realizacji wniosku,
2) w oparciu o liczne interwencje mieszkańców, zwraca się do P. Burmistrza i Radnych o przywrócenie
oświetlenia nocnego od godz. 1.00 w nocy. Wniosek swój uzasadnił licznymi kradzieżami,
włamaniami i bezpieczeństwem mieszkańców,
3) prosi o interwencję w notorycznego uszkadzania znaku oraz części chodnika wraz z studzienką
telekomunikacyjną na skrzyżowaniu ulic Kosynierów i Narutowicza w stronę ul. Powstańców
Śląskich w Lewinie Brzeskim przez samochody dostawcze dowożące towar do marketu "Mrówka",
4) o zamontowanie tablicy informacyjnej przy głównym wejściu do pałacu od strony ul. Zamkowej
o treści „Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim”. Do chwili obecnej nie ma takiej
tablicy, co powoduje, że osoby przyjezdne nie widzą co mieści się w zamku.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę w sprawie stojącego Pomnika Żołnierzy Radzieckich w Mikolinie, gdzie
podejmowane są działania, aby w całej Polsce dokonać likwidacji radzieckich pomników, jest przeciwnikiem
ich likwidacji. Na tym pomniku jest wmontowana tablica, ale z napisem po rosyjsku, nie ma żadnego słowa
po polsku. Nie ma też informacji po co i dla kogo stoi ten pomnik. Z uwagi na fakt, że pomnik stoi na terenie
gminy to winna być postawiona tablica w języku polskim z informacją, dlaczego został postawiony pomnik
i komu. Nie chodzi o gloryfikowanie jakiejkolwiek armii , ale o pamięć i przestrogę przed wojną
i totalitaryzmami.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że działa Stowarzyszenie KURSK, które zajmuje się wolontariatem na
radzieckich i innych cmentarzach wojennych w Polsce. W ramach swojej działalności remontują, odnawiają
urządzenia i wystrój cmentarzy oraz innych miejsc pamięci - pomników. Kilka krotnie remontowali już
pomnik w Mikolinie. Zaznaczył, że na terenie gminy tez mamy wiele zabytków na których nie ma żadnych
tablic dlatego też należałoby w pierwszej kolejności zająć się tymi zabytkami i na nich zamontować tablice.
Radny Dariusz Zięba zaproponował, aby w przypadku zgłoszenia się Stowarzyszenia KURSK, że są
zainteresowani remontem pomnika w Mikolinie aby zamontowali tabliczkę w języku polskim informującą ,
kto tu zginał i dlaczego.
Radny Roman Pudło poinformował, że mieszkańcy się pytają czy w dalszym ciągu działa Straż Miejska, czym
się zajmuje, czy stoją z fotoradarem, czy zajmuje się tylko śledzeniem.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, wyjaśniając jednocześnie, na czym polega praca Komendanta Straży
Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy również Komendant Straży Miejskiej mógłby przeprowadzać kontrolę
w zakresie wywożenia i składowania odpadów komunalnych.
Burmistrz Artur Kotara i Z-ca Burmistrza Dariusz Struski udzielili odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował o przesunięciu terminu przedłożenia
informacji na temat „Stanu i oceny funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach
na terenie gminy Lewin Brzeski”, który zgodnie z planem pracy rady winien być omawiany w m-cu czerwcu
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br. Burmistrz wystąpił pismem o przesuniecie tematu na miesiąc listopad br. z uwagi na realizowane
przedsięwzięcie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o prowadzone działania w sprawie realizacji projektu ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt.
Burmistrz poinformował, że w dniu 24 czerwca 2016r. zostanie podpisana umowa z nadleśnictwem
w Brzegu w sprawie udostępnienia starorzecza na realizację zadania pn. „Rewitalizacja starorzecza Nysy
Kłodzkiej - Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego„Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury
towarzyszącej”.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.35 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Halina Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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