PROTOKÓŁ

NR 16 /2016

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 20 czerwca 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26

i trwało od godz. 1400 do godz. 1504

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny

Mieczysław Adaszyński.

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 3 członków Komisji.
Nieobecni - radna Grażyna Michalska i radna Anna Zacharewicz.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego porządku posiedzenia.
Do porządku posiedzenia nie zgłoszono wniosków w związku z tym przedstawia się on następująco:

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2016 z posiedzenia w dniu 17 maja 2016r.
2. Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w województwie opolskim”.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 10 maja 2016r. do
dnia 13 czerwca 2016r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz sprawozdania finansowego i informację o stanie mienia komunalnego.
5. Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski
za 2015r.
6. 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.
7. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” przyjęła porządek posiedzenia.
Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2016 z posiedzenia w dniu 17 maja 2016r.

Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek do treści protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 15/2016 z dnia 17 maja 2016r.
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2

Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w województwie opolskim.
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Leszek Fornal Członek Zarządu Izby Rolniczej w Opolu i Prezes organizacji Kółka Rolniczego przedstawił
informacje nt. Kółka Rolniczego działającego na terenie naszej gminy , liczącego 12 członków. Organizacja
Kółko Rolnicze zrzeszona jest w Opolskim Związku Rolników i Organizacji Społecznych.
Członkami Związku są również Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie naszej gminy również działają Koła
Gospodyń Wiejskich ale nie są zarejestrowane jako organizacje czy stowarzyszenia w związku z czym nie
mogą należeć do Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w charakterze członka. Prosi Radnych i Sołtysów o zaangażowanie i pomoc w reaktywowaniu istniejących nie oficjalnie w naszej gminie Kół
Gospodyń Wiejskich.

Prezes Izby Rolniczej Herbert Czaja przedstawił informacje nt. działalności izby rolniczej , współpracy samorządów z Izbami Rolniczymi , opiniowanie aktów prawnych i innych wniosków dotyczących rolnictwa i wsi.
Pomocy rolnikom w rozpatrywaniu problemów prawnych, możliwościach korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez Radców Prawnych zatrudnionych w Izbie Rolniczej w Opolu . Problemy dotyczące nasiennictwa a zwłaszcza zaopatrzenia rolników w materiał siewny.
Do pkt 3

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 maja
2016r. do dnia 13 czerwca 2016r.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i uwag do sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 4

Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz sprawozdania
finansowego i informację o stanie mienia komunalnego.

Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań , uwag i nie podjęli dyskusji nad otrzymanymi materiałami sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz sprawozdaniu finansowym i informacji
o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz sprawozdania finansowego i informację
o stanie mienia komunalnego.
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdania.
Do pkt 5

Zapoznanie się z sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski
za 2015r.

Zapytania zgłosili :
Radna Ilona Gwizdak zgłosiła uwagę na wpisaną w sprawozdaniu niewłaściwą datę obchodów w Mikolinie
70-lecie z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie.
U w a g a – stan członków Komisji wynosi 4 – doszła radna Grażyna Michalska.

Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora M-GDK czy może dofinansować zadanie
inwestycyjne pn. wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Buszycach? Jak się ma to do tego że inne
wioski mają środki?
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Dyrektor M-GDK Tadeusz Tadla powiedział, że finanse mamy takie jakie mamy i zastanawiamy się jak
zamknąć rok, jak Pan Burmistrz wie oszczędnościowo traktujemy też „Dni Lewina” . Po prostu nie mamy
środków na ten cel. W innych wioskach gdzie są świetlice wiejskie przy których jest sklep mają dodatkowe
środki za wynajem tych pomieszczeń. Środki uzyskane z wynajmu przeznaczane są dla sołectwa.
Odpisy macie Państwo przy Urzędzie, natomiast w M-GDK macie tylko te środki jakie wygospodarujecie
z wynajmu pomieszczeń na sklep lub wynajmu świetlicy.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja przyjęła niniejsze sprawozdanie do wiadomości.
Do pkt 6
ppkt 1

Zaopiniowanie projektów uchwał :

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej p. Anna
Trusiewicz informując, że konieczność dokonania zmiany zapisu wynika z nowelizacji przepisów ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zmiana jak wynika
z projektu uchwały dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zostanie opracowany nowy Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia w miesiącu wrześniu br.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim;

Uzasadnienie do projektu uchwały – dotyczy również zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego,
który zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dokonuje Burmistrz a nie jak dotychczas Rada Miejska. Również w miesiącu
wrześniu zostanie przedłożony nowy statut Miejsko -Gminnego Domu Kultury opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 3

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 8.900 zł dokonuje się w związku z otrzymaną darowizną,
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 ).
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 ).
Kończąc zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w § 1, w tirecie trzecim „- zwiększenie planowanych
wydatków” dokonanie zmiany kwoty z 92.283 zł na kwotę 110.183 zł. – błąd pisarski. W załączniku do
projektu uchwały jak również w uzasadnieniu zostały podane prawidłowe kwoty.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dot.
 zmniejszenia planowanych wydatków - środków zabezpieczonych na odsetki z tyt. zaciągniętych
kredytów w wysokości 51.163 zł
 zmniejszenia środków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 49.420 zł ?
 podpisanie umowy czego będzie dotyczyć umowa z radiem Park.

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że ponieważ nie ma wolnych środków finansowych w budżecie gminy można zmniejszyć środki zabezpieczone na odsetki z obsługi długu publicznego jak również
z gospodarki ściekowej i ochronie wód w związku z niższym podatkiem i przenieść na planowane wydatki.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi dot. podpisania umowy z radiem Park – chodzi o stałe przekazywanie informacji o tym co dzieje się na terenie gminy Lewin Brzeski, z wydarzeń, obrad sesji mamy podpisaną umowę na kwotę 369 zł. brutto miesięcznie a więc do końca roku musi być zabezpieczona kwota
2.583,-zł.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie wraz
z autopoprawką niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5

Sprawy różne - wolne wnioski.

Burmistrz Artur Kotara przedstawił wyniki egzaminów końcowych w Gimnazjach w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie w porównaniu do średniej wojewódzkiej.
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W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego, na którym zostały zbilansowane wnioski na drogi wiejskie - Buszyce, Chróścina, Różyna, Nowa Wieś Mała, Wronów zostały środki
przydzielone. Na miejscowości Przecza, Skorogoszcz, Łosiów, Kantorowice, Jasiona, Borkowice, Mikolin
został złożony wniosek do Rządu o zwiększenie środków, jeżeli będzie do dwóch miesięcy powinna być
odpowiedź , na które z tych dróg otrzymamy środki. Niestety Golczowice i Strzelniki odpadły definitywnie,
poinformowałem Panią Sołtys z Golczowic, że jeżeli nie otrzymamy środków w tym roku to na przyszły rok
będziemy składać w pierwszej kolejności w ochronie gruntów rolnych – drogi transportu rolnego.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym planowanej inwestycji - Renowacja kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim - etap I zabezpieczenie obiektu.

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że wpisane zadanie dotyczy remontu pokrycia dachu. Pierwszy wniosek
do Ministra Kultury przepadł, czekamy na kolejny nabór wniosków. Pomysł jest taki, żeby w ramach rewitalizacji zrobić w obiekcie centrum biblioteczne – wystawiennicze. Na realizacje takiej inwestycji nie dostaniemy dofinasowania. W czwartym kwartale będzie nabór wniosków m.in. na kulturę więc jest możliwość
przygotowania wniosku o rozbudowę biblioteki w tym miejscu gdzie znajduje się obecnie. Natomiast
w kościele na razie nic nie będzie ale trzeba obiekt zabezpieczyć.

Radny Władysław Górka w nawiązaniu do przedstawionych wyników egzaminów w gimnazjach, czy można
przygotować zestawienie wyników z poprzednich lat jak w porównaniu do średniej wojewódzkiej się kształtują.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że co roku przedstawiana jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w której podane s ą również procentowe wyniki egzaminów.
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia został wyczerpany , Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Będkowska

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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