P r o t o k ó ł Nr 19/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
21 września 2016r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1400 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 Zbigniew Gąsiorowski, radny Przemysław Ślęzak.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 18/2016 z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2016r.
2. Zapoznanie się z informacją pn. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2015r.”.
3. Zaopiniowanie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 czerwca 2016r. do dnia 09
września 2016r. ;
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2016r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
2) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
3) w sprawie likwidacji Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Lewinie
Brzeskim i utworzenia jednostki organizacyjnej realizującej wspólną obsługę administracyjną,
finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy oraz nadania jej statutu;
4) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa
infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia
25 stycznia 2008r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie
czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania;
6) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
7) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
8) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oznaczonej symbolem 37 MWn w centrum miasta Lewin Brzeski;
9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin
Brzeski;
10) w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski ;
11) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019;
12) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski.
5. Zaopiniowanie stanowiska w sprawie:
1) ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina zatwierdzonego
uchwałą Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r. ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 25 poz. 661 z dnia 12 kwietnia 2005r.;
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2) ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą
Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
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 18/2016 z posiedzenia w dniu 22 czerwca 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 18/2016 - jednogłośnie – 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Zapoznanie się z informacją pn. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2015r.”.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał czy są uwagi do przedłożonej informacji przez
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na temat form przeciwdziałania bezrobociu. Dodał, że na sesji Dyrektor
PUP szczegółowo omówi formy przeciwdziałania bezrobocia prowadzone przez PUP w Brzegu oraz udzieli
odpowiedzi na zgłoszone zapytania.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do przedłożonej informacji.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
pkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 czerwca 2016r. do dnia
09 września 2016r. ;
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zapytał o wprowadzoną Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem
Informatycznym w Urzędzie, czy dotychczas nie funkcjonowała.
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Barbara Chyża.
Radny Dariusz Zięba zapytał o przeznaczenie zakupionej nieruchomości działki nr 197/4 położonej „przy
Starorzeczu” w Lewinie Brzeskim.
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Burmistrz udzielił odpowiedzi wyjaśniając cel zakupionej działki od osoby fizycznej
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał czy gmina już nabyła od Polskich Kolei Państwowych
Spółka Akcyjna w Warszawie nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że gmina jeszcze nie nabyła nieruchomości z uwagi, że PKP
oczekuje na zgodę z Ministerstwa. Zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania tego terenu. Gmina
jest cały czas zainteresowana przejęciem.
Radny Antoni Rak zapytał o przeznaczoną do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej przy
ul. Kopernika w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że do ogłaszanych przetargów nikt się nie zgłaszał.
Kierownik Wydziału RN Pani Wioletta Kruk – Jaromin dodała, że kolejne rokowania na sprzedaż omawianej
nieruchomości zostały ogłoszone na dzień 21 października 2016 roku.
Radny Piotr Barszcz zapytał o wysokość kosztów dowozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin
Brzeski do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz szkół specjalnych w Brzegu.
Odpowiedzi udzielili: Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Marek Nowak.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o umorzone zaległości z tytułu opłaty rocznej
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działki nr 443/5 położonej przy ul. Wiśniowej
w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Dariusz Zięba zapytał o wydane zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową
działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej
działalności lobbingowej.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, co to jest lobbing a następnie omówiła, czego dotyczy wydane
zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego i na jakiej podstawie funkcjonuje.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o najemcę lokalu mieszkalnego któremu
przekształcono lokal komunalny na lokal socjalny.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę zakup materiałów i wożonej pracy kwota 150,00 zł
dla każdego uczestnika za udział w konkursie „Korony dożynkowe, wieńce, prace plastyczne 2016” jest zbyt
mała.
Burmistrz poparł radnego informując, że przy kolejnym organizowanym konkursie zostanie zwiększona
kwota.
Radny Dariusz Zięba zapytał o przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość położoną przy ul. Powstańców
Śląskich w Lewinie Brzeskim zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Burmistrz poinformował, że w związku zainteresowaniem osoby kupnem powyższej nieruchomości został
ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony. Z uwagi na fakt, że nie odbył się przetarg z braku oferentów
został ponownie ogłoszony na dzień 28 października 2016r.
Kolejno Dariusz Zięba zapytał o wprowadzoną zmianę w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zadanie dotyczące realizacji zadań oświetlenia ulicznego
z wydziału Budownictwa i Inwestycji do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska.
Następie radny Dariusz Zięba zapytał Burmistrza o uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji
Opolskiej.
Burmistrz poinformował o podjętych działaniach na walnym zgromadzeniu.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o spotkanie z Kierownikiem KRUS.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radny Piotr Barszcz zapytał o przeprowadzoną wizję lokalną w domach kultury w m. Ozimek i Krapkowic.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o przeprowadzonej wizji chwalonych domów kultury zaznaczając
jednocześnie, że nasze domy kultury również zasługują na pochwałę. Brakuje nam tylko sal kinowych.
W związku, że w IV kwartale planowany jest nabór wniosków, dlatego też przeprowadzono wizje w tych
domach kultury. Pozwoli nam teraz na przygotowanie zmian jakie są potrzebne w domu kultury. Następnie
Burmistrz wspominał, że również będzie nabór wniosków na modernizację bibliotek.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdanie.
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.
W związku z przedłożeniem w/w informacji Przewodniczący Komisji zaproponował zgłaszanie uwag
i zapytań.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Rak poinformował, że Komisja Rewizyjna wydała
pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r..
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że informacja została opracowana na podstawie
sporządzanych sprawozdań finansowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br., które były
przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Sporządzana jest w zakresie dochodów
i wydatków, przychodów i rozchodów. Szczegółowo przedstawiono tabelarycznie i opisowo informację
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że RIO w Opolu wydało opinię pozytywną bez uwag do
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2016r. Poprosiła o zgłaszanie uwag i zapytań.
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Uwaga – stan członków Komisji 6 radnych. Doszedł radny Przemysław Ślęzak.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na wydane decyzje przez organ podatkowy,
które stanowią kwotę 42.266,00 zł, w tym:
− umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 38.662 zł, z tego:
- w podatku od nieruchomości
561,00 zł
- w podatku rolnym
92,00 zł
- w odsetkach
2.470,00 zł
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał komu wyrażono zgodę na umorzenie zaległości podatkowych.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło wydanych decyzji przez organ podatkowy w sprawie
rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, które stanowią kwotę 3.604,00 zł.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na wydatki dotyczące radia DOXA, gdzie wynoszą 2.214,00 zł.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił czego dotyczą koszty.
Przewodniczący Komisji zapytał czy gmina zawarła umowę też z innym radiem.
Burmistrz odpowiedział, że umowa została zawarta jeszcze z radiem PARK.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że radio PARK zawierając umowę z podmiotem z naszej gminy chce
mieć wyłączność tylko dla siebie, nie może w tedy inne radio mieć patronat. Ponadto zwrócił się do
Burmistrza o interwencję w tej sprawie.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie wykonanie
wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. oraz informację
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs .„za” zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy za
wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
projektu 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 203.299,69 zł następuje na podstawie:
− wpływu zaległości podatkowej od Komornika ( 95.864 zł),
− otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów ( ST5.4750.342.2016.5g) dotyczącego zwiększenia
subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w pomoce
dydaktyczne ( 6.000 zł ),
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− otrzymania zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.
( 99.834,69 zł ),
− otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia szkody- budynek sportowy przy stadionie w Lewinie
Brzeskim ( 1.601 zł ).
II. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 557.637 zł dotyczy zmniejszeń , w tym:
− długu publicznego – odsetek od kredytów i pożyczek ( 220.000zł ),
− środków Samorządu Mieszkańców ( Uchwała nr 6/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.- 2.000 zł ),
− świetlic szkolnych ( pismo Dyr. PSP Łosiów – 15.560 zł ),
− inwestycji pn.,, Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim- etap I”
zabezpieczenie obiektu – ( 80.077 zł ),
− dotacji na inwestycje dla OSP – ( zakup samochodu strażackiego -240.000 zł ).
III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 760.936,69 zł dotyczy zwiększeń w zakresie:
− montażu lustra na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i Kosynierów ( 950 zł ),
− wydatków związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości ( 12.000 zł ),
− remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim ( środki Samorządu
Mieszkańców -2.000 zł ),
− opracowania planu zagospodarowania przestrzennego ( 7.000 zł ),
− zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zużyciem wody na cmentarzu ( 1.500 zł ),
− zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
( 2.000 zł ),
− zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnych oraz zakupu programu Edytora aktów prawnych
( 14.200 zł ),
− zabezpieczenia środków na sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski na
lata 2016-2023 ( 10.000 zł ),
− wydatki związane z działalnością statutową OSP ( 20.000 zł ),
− utrzymania telewizji przemysłowej w centrum miasta Lewin Brzeski ( 700 zł ),
− zwrotu części subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2013 ( 127.127 zł ),
− zabezpieczenia środków związanych z remontem w zakresie odprowadzenia wód opadowych przy PSP
w m. Skorogoszcz ( 21.000 zł ),
− zabezpieczenia braków w zakresie płac i pochodnych ( PSP Łosiów – 91.460,69 zł ),
− zabezpieczenia środków na prace naprawcze w zakresie instalacji elektrycznej ( Przedszkole Łosiów ul
Barona – 4.000 zł ),
− zalecenia Inspektora Sanitarnego dotyczącego prac remontowych ( Przedszkole w Łosiowie ul. Barona
– 2.500 zł ),
− naprawy instalacji odgromowej ( Przedszkole w m. Skorogoszcz- 3.200 zł ),
− zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjach ( Lewin Brzeski- 46.000zł Łosiów68.000 zł, Skorogoszcz – 44.698 zł ),
− wydatków związanych z utrzymaniem czystości na terenach gminnych ( 15.000 zł ),
− wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy( 10.000 zł ),
− wydatków związanych z naprawą budynku sportowego w Lewinie Brzeskim (1.601 zł – środki pochodzą
z ubezpieczenia ),
− wydatków związanych z organizacją imprezy ,, Lewin Biega” oraz zabezpieczeniem środków w zakresie
utrzymania obiektów sportowych ( 19.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków na dokumentację techniczną ( ul. Leśna w m. Golczowice – 2000 zł ),
− zabezpieczeniem środków związanych z przejęciem dróg wewnętrznych w m. Przecza i Skorogoszcz od
ANR OT w Opolu ( 34.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków na wykup gruntu w m. Lewin Brzeski związanych z inwestycją pn.,, Ochrona
in situ gatunków roślin z zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego zespołu przyrodniczokrajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej’’ ( 6.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków z na aktualizację dokumentacji techniczno – kosztorysowej w zakresie
termomodernizacji PSP w m. Łosiów( 30.000 zł ),
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− zwiększeniem środków w zakresie inwestycji pn.,, Dostosowanie budynku Gimnazjum w Łosiowie na
potrzeby przedszkola ( 36.000 zł ),
− wydatków związanych z dotacją na przydomowe oczyszczalnie ścieków ( 12.000 zł ),
− wydatków związanych z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji wodnoprawnej w zakresie
inwestycji pn.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski , oraz osiedle przy ul.
Mickiewicza w Lewinie Brzeskim’’( 2.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków związanych z sporządzeniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej
planowanej inwestycji pn.,, Przebudowa i remont budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w
Lewinie Brzeskim’’ (25.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków związanych z sporządzeniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej
planowanej inwestycji pn.,, Przebudowa i remont budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim’’ (26.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków związanych z inwestycją pn.,, Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej
w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski
( 25.000 zł ),
− przygotowaniem koncepcji zagospodarowania w zakresie planowanej inwestycji pn.,, Budowa centrum
integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim( 10.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków na sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w związku z
planowaną inwestycją pn.,, Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miejskim w Lewinie
Brzeskim w oparciu o gatunki rodzime” ( 25.000 zł ),
− zabezpieczeniem środków na dotację dla powiatu opolskiego na sporządzenie studium wykonalności
dla inwestycji pn. ,, Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz
budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski’’ ( 4.000 zł ).
IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 21.026,60 zł dotyczy zmian w zakresie środków
sołeckich w tym:
− środków sołectwa Ptakowice (1.300 zł – wydatki bieżące),
− środków sołectwa Strzelniki (12.900 zł zmiana nazwy zadania pn.,, Wykonanie prac projektowych
budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ‘’ na wydatki bieżące związane
z zabezpieczeniem stodoły),
− środków sołectwa Błażejowice ( 6.826,60 zł – zmiana nazwy zadania pn.,, Zakup projektu na budowę
świetlicy wiejskiej’’ na zadanie pn. ,, Renowacja oraz doposażenie placu zabaw- 6.326,60 zł’’ oraz
zmiany w zakresie wydatków bieżących- 500 zł ),
V. Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w wysokości 38.500 zł
odbywa się na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na zwiększone dochody z tytułu wpływu zaległości podatkowej od
Komornika.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że dotyczy to budynku byłego młyna położonego przy ul.
Zamkowej w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że są bardzo ambitne plany w sprawie realizacji
inwestycji, ale czas pokarze czy się uda je zrealizować.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w związku ze zbliżającym się terminem składania projektów to
należy już przygotowywać dokumentację, aby jak najwięcej pozyskać środków pozabudżetowych.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na zmniejszenie wydatków długu publicznego –
odsetek i pożyczek w wysokości 220.000,00 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, dlaczego zmniejszono wydatki w zakresie długu publicznego.
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Radny Dariusz Zięba zapytał o zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że dotyczy zwrotu 30% środków z budżetu państwa
poniesionych wydatków w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zmianę przeznaczenia środków w budżecie a dotyczy to zadania
„renowacja kościoła poewangelickiego w Lewinie Brzeskim”.
Burmistrz omówił z jakich zadań zostały przeniesione środki na inne zadania w związku, iż w tym roku
gmina nie otrzyma dotacji na te zadania. Omawiane zadania będą realizowane w 2017 roku.
Radny Antoni Rak zapytał dlaczego gmina będzie sporządzać dokumentację techniczno-kosztorysową
planowanej inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku Miejsko--Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim”.
Burmistrz wyjaśnił, że na zadanie dotyczące przebudowy i remontu budynku Miejsko-Gminnego Domu
Kultury jak i przebudowy i remontu budynku Miejskiej i Gminnej Bibliotek Publicznej w Lewinie Brzeskim
będzie składany jeden wniosek przez gminę.
Przewodniczący Komisji zawrócił uwagę na zwrot subwencji oświatowej w wysokości 127.127,00 zł, zapytał
która to z placówek oświatowych zwraca środki.
Burmistrz udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że jest to zwrot za 2013 rok.
Skarbnik Gminy dodała, że już dokonano zwrotu części subwencji oświatowej za rok 2011, 2012 i 2013.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że jest obecnie sprawdzana subwencja oświatowa
otrzymana w 2014 roku.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest to przykre, że gmina musi zwracać środki, które zostały pobrane
przez pracowników. Następnie zwrócił uwagę na zaplanowane środki w budżecie na prace remontowe
i naprawcze w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie przy ul. Barona, zaznaczając, że to przedszkole miało być
przeniesione do innego budynku.
Burmistrz udzielił wyjaśnień.
Radny Piotr Barszcz zapytał o planowaną inwestycję pn. „Budowa centrum integracji społecznej wraz
z zespołem rekreacyjno – kąpielowym w Lewinie Brzeskim” w wysokości 10.000,00 zł.
Burmistrz udzielił szczegółowej odpowiedzi oraz jakie będzie spełniało zadanie wybudowanego centrum.
Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2018 – 2020, uzależniona jest od możliwości pozyskania
środków pozabudżetowych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
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Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził,
że na podstawie dokonanej analizy wydatkowania środków w poszczególnych zadaniach proponowane
zmiany dostosowano kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku.
Zwiększeniu uległa kwota wsparcia finansowego Świetlicy Terapeutycznej o 21 000 zł, 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. udziału w biegach ulicznych
pn. „Lewin Biega”, w których w ubiegłym roku uczestniczyło około 300 naszych uczniów.
Wprowadza się zmianę w uchwale Nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 29
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 3
projektu uchwały w sprawie likwidacji Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Lewinie Brzeskim i utworzenia jednostki organizacyjnej realizującej wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy oraz nadania jej statutu;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak, wyjaśniając, że ustawa o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015r. ustanowiła możliwość prowadzenia przez
jednostki powołane przez gminy, wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych
jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 48 ust. 1 cytowanej ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie
gminnym, dotychczasowe zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół mogą działać do końca
2016r. Z dniem 1 stycznia 2016r. traci moc art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, na podstawie którego
działały dotychczasowe zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Cytowana wyżej ustawa daje
organom samorządu możliwość tworzenia jednostek realizujących wspólną obsługę (jednostki obsługujące)
jednostek organizacyjnych gminy (jednostki obsługiwane), zobowiązała organ stanowiący, czyli radę gminy,
do określania, które jednostki gminne będą obsługiwane i w jakim zakresie ta obsługa będzie realizowana.
Utworzona przez gminę jednostka obsługująca, będzie mogła też obsługiwać gminne instytucje kultury
i inne, zaliczane do sektora finansów publicznych gminne osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Obsługa tych podmiotów może odbywać się
jednak na podstawie zawartych porozumień z jednostką obsługującą, po uprzednim zgłoszeniu tego
zamiaru burmistrzowi. Zakres powierzanych obowiązków jednostce obsługującej uzgodniony został
z Biurem Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim. Ustawa wyklucza
możliwość objęcia obsługą wspólną kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych w zakresie
dysponowania środkami publicznymi, zaciągania zobowiązań, sporządzania i zatwierdzania planu
finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Uprawnienia te, jako podstawa odpowiedzialności
kierownika jednostki obsługiwanej za całość gospodarki finansowej, nie mogą zostać przekazane na inny
podmiot, czyli na kierownika jednostki obsługującej. Należy też wiedzieć, że poza prawną możliwością
organizowania przez gminy wspólnej obsługi jednostek gminnych, istota wprowadzanych zmian dotyczy
uregulowania spraw związanych z odpowiedzialnością za zadania z zakresu gospodarki finansowej,
rachunkowości i sprawozdawczości. Zgodnie ze zmianami ustawy o finansach publicznych, kierownik
jednostki obsługującej jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość
i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej, w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą rady gminy (art.
53 ust 5, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r.). W dotychczasowym systemie prawnym odpowiedzialność
ta całkowicie spoczywała na kierownikach jednostek obsługiwanych. Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych tworząc nową jednostkę organ stanowiący gminy nadaje jej statut oraz określa mienie
przekazywane tej jednostce w zarząd.
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Przewodniczący Komisji zapytał - kto zostanie powołany na dyrektora tworzącej się nowej jednostki
organizacyjnej gminy pn. „Biuro Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim”.
Burmistrz poinformował, że w dalszym ciągu dyrektorem będzie obecny dyrektor likwidowanej jednostki
Teresa Chłopek.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy w dalszym ciągu będą obsługiwane wszystkie jednostki oraz czy będzie
mogła obsługiwać stowarzyszenia.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrz Dariusz Struski.
Uwaga – stan członków Komisji 7 radnych. Doszedł radny Roman Pudło.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 4
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.:
„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”;
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk przedstawił autopoprawkę Burmistrza do powyższego
projektu uchwały informując, że w dniu 15.09.2016r. otrzymano od Partnera Wiodącego informację
o rezygnacji gminy Ozimek z udziału w projekcie partnerskim, dlatego też należy wykreślić gminę Ozimek
z nazwy projektu.
Następnie Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały stwierdził, że
niniejsza uchwała pozwoli na przystąpienie Gminy Lewin Brzeski do projektu partnerskiego pn. „Budowa
infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego
w Gminie Lewin Brzeski” wspólnie z Partnerami tj. Gminą Chrząstowice, Gminą Łubniany, Gminą Tarnów
Opolski, Gminą Tułowice, Gminą Turawa, Gminą Komprachcice, Gminą Prószków, Województwem
Opolskim, w którym Powiat Opolski pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego. W gminie Lewin Brzeski
projekt ma na celu zagospodarowanie w mieście terenu przy dworcu PKP poprzez: przebudowę wjazdu
i wyjazdu, usystematyzowanie miejsc postojowych samochodów osobowych (park&ride), utwardzenie
terenu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budowę tablicy interaktywnej, odrestaurowanie studni,
budowę parkingów typu bike&ride, budowę elementów małej architektury, zieleni rekreacyjnej oraz
uzupełnienie oświetlenia ulicznego w mieście. Realizacja w/w zadania ma na celu przede wszystkim
redukcję emisji CO2 do atmosfery poprzez stworzenie warunków do pozostawienia pojazdów
mechanicznych przy dworcu PKP i zmianę środka transportu na kolej.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy projekt dotyczy budowy infrastruktury pieszo-rowerowej czy tylko budowy
centrum przesiadkowego.
Burmistrz udzielił wyjaśnień – gmina będzie składała wniosek tylko na budowę centrum przesiadkowego, co
pozwoli zagospodarować teren przy dworcu PKP w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zapytał o możliwość pozyskania środków z Aglomeracji Opolskiej na budowę
infrastruktury pieszo – rowerowej Lewin Brzeski – Opole.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
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Wywiązała się dyskusja w sprawie zagospodarowania terenu przy dworcu PKP w Lewinie Brzeskim w której
udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara,
Z-ca Burmistrza Dariusz Stuski.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 5
projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia
25 stycznia 2008r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego
przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
przedłużającego okres jego obowiązywania;
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk na podstawie przedłożonego uzasadnienia do projektu
uchwały stwierdził, że aneks dotyczy Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 roku, którego
zawarcie było konieczne na etapie realizacji Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.
Porozumienie upoważniało PWiK w Brzegu do budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych w Gminach:
Skarbimierz, Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski, Oława. Porozumienie było podstawą dobrej współpracy Gmin
i PWiK, a prowadzone przez Spółkę działania były korzystne zarówno dla Gmin – stron porozumienia jaki
i PWiK. Przez dziewięć lat funkcjonowania Porozumienia nie dochodziło do żadnych sporów, ani sytuacji
kryzysowych. Zgodnie z Porozumieniem wnioski taryfowe zatwierdzane przez Radę Gminy Brzeg były
opiniowane i akceptowane przez Burmistrzów i Wójtów Gmin. W IV kwartale tego roku PWiK zamierza
złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, stąd
konieczność podpisania aneksu celem przedłużenia Porozumienia Międzygminnego. Zakres planowanego
Projektu – „Oczyszczanie ścieków w brzegu – faza IV” oprócz inwestycji w mieście przewiduje rozbudowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gmin sygnatariuszy Porozumienia. W aneksie do
porozumienia, oprócz przedłużenia jego obowiązywania do 2025 roku, doprecyzowane będą zapisy
dotyczące realizowanych przez Spółkę w współfinansowanych przez unię Europejską projektów.
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, co w ramach aneksu będzie realizowane na terenie gminy.
Burmistrz udzielił odpowiedzi wyjaśniając przyczynę podpisania aneksu.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy gmina będzie partycypować w kosztach rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w proponowanych m. Skarbimierz i Oława oraz czy PWiK w Brzegu jest szansą
przyszłościową na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w naszej gminie a dotyczy to miejscowości Różyna.
Kolejno Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 6
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
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Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy,
w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust.1. Proponuje się
wprowadzić zmianę w §1 ust. 1 uchwały XXIX/241/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego
2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości polegającej na wydłużeniu okresu zwolnienia
budynków i budowli oraz ich części wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania i oczyszczaniem
ścieków do 31.12.2025 roku oraz rozszerzenie zwolnienia dla budynków i budowli oraz ich części
wybudowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i lata
2014-2020 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.” Proponuje się także w § 1
ust.2 wykreślić pkt 8 dot. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej nieruchomości lub ich części stanowiące mienie gminne, nieoddane w posiadanie
zależne. Zmiana ta jest spowodowana wprowadzeniem w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych w art. 7 zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części
stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu
innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Jednocześnie
należy nadmienić, iż zgodnie z art.86 ust.2 Traktatu WE przewiduje się wyłączenie spod ogólnego zakazu
udzielania pomocy podmiotom realizującym usługi przydatne dla ogółu społeczeństwa. Komisja Europejska
przy okazji zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy
(Dz.U. UE 136/03 z 16.06.2009) wskazała, że środki wspierające rozwój infrastruktury nie muszą wiązać się
z występowaniem pomocy publicznej i zakłócaniem konkurencji. W zaistniałej sytuacji projekt uchwały nie
był przedkładany do zaopiniowania przez UOKiK. Zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów
przeznaczonych do odprowadzania i oczyszczania ścieków w znaczącym stopniu przyczyni się do nie
podwyższania obowiązującej na terenie gminy taryfy za ścieki.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 7
projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
Burmistrz Artur Kotara omówił przedłożony projektu uchwały wyjaśniając, że podstawę prawną
podjęcia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis stanowi
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716).
W świetle tego przepisu Rada Gminy posiada uprawnienie do wprowadzania w drodze uchwały zwolnień
przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. Po analizie struktury inwestycji podmiotów
oczekujących pomocy de minimis oraz przysługującego Radzie Gminy prawa do określenia zwolnień
przedmiotowych innych niż przewidziane w ustawie zdecydowano o wydłużeniu okresu zwolnienia do lat
trzech (w pierwszym roku ulga wynosi 100%, w drugim i trzecim roku ulga wynosi 50 % podatku należnego
za nieruchomość lub jej część związaną z działalnością gospodarczą). Proponowana zmiana ma charakter
nie dyskryminujący i nie narusza zasad konkurencji. Zaproponowane rozwiązania w projekcie uchwały mają
na celu podnieść atrakcyjność programu pomocowego i stanowić zachętę dla przedsiębiorców by
prowadzili oni działalność na terenie Gminy Lewin Brzeski. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia
zobowiązani są utrzymać inwestycję, przez okres obowiązywania zwolnienia i przez co najmniej 2 lata po
upływie okresu zwolnienia. W projekcie proponuje się wyłączenia ze zwolnienia nieruchomości zajętych na
prowadzenie działalności handlowej, detalicznej w budynkach o powierzchni sprzedaży większej niż 500 m².
Wykreślono wyłączenie dotyczące działalności handlowej hurtowej. Zwolnienie o którym mowa w niniejszej
uchwale stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia
2013 r.). Zwolnienia wynikające z niniejszej uchwały stanowić będą rodzaj przysporzenia przedsiębiorcy
określonych korzyści finansowych, polegających na odstąpieniu przez organ podatkowy z dochodzenia
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świadczeń na rzecz Gminy Lewin Brzeski. Projekt niniejszej uchwały nie podlega notyfikacji przez Komisję
Europejską. Zgodnie z art.7 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt uchwały został
zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( pismo nr DDO-530607(2)16/MG z dnia 1 lipca 2016 r.). W przedkładanym projekcie uwzględniono zastrzeżenia odnośnie § 5
ust.1 pkt 9 oraz uzupełniono § 5 ust.1 pkt 8 o odwołanie do Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.). Skutki finansowe dla budżetu Gminy Lewin Brzeski
w związku z podjęciem niniejszej uchwały będą uzależnione od ilości zgłoszeń podatników spełniających
nałożone uchwałą warunki przyznania zwolnienia. Do chwili przedkładania projektu uchwały ze zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis skorzystało dwóch przedsiębiorców. Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał opinię pozytywna do projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji radny Robert
Laszuk, radny Roman Pudło, radny Piotr Barszcz, Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 8
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem 37 MWn w centrum miasta Lewin Brzeski;
Burmistrz Artur Kotara omówił przedłożony projekt uchwały informując, że niniejsza uchwała
umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim, pomiędzy ul. Fabryczną i ul. Piasta
Kołodzieja. Powyższy teren mieści się w granicach działki nr 474/82 w Lewinie Brzeskim, działka jest
własnością Gminy Lewin Brzeski. W toku procedury planistycznej planuje się przeznaczyć działkę pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk podkreślił, że wcześniej na tym terenie planowano
budownictwo wielorodzinne a teraz planujemy budownictwo jednorodzinne. Zapytał czy są przeszkody, aby
było w mpzp budownictwo wielorodzinne.
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Radny Dariusz Zięba i Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytali – ile zostanie wydzielonych
działek na tym terenie i o jakiej będą powierzchni.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 9
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Lewin Brzeski;
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Burmistrz Artur Kotara omówil projekt uchwały, informując, że projekt mpzp został sporządzony na
podstawie delegacji zawartej w uchwale Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w
Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Obszar planu nie objęty ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje on grunty rolne przylegające do drogi powiatowej nr 1508
oraz drogi gminnej ulicy Cichej. W wyniku realizacji planu przemiany w zagospodarowaniu przestrzennym
obejmą: wprowadzanie funkcji mieszkalnych na terenie gruntu ornego oraz wydzielenie i urządzenie dróg
do posesji. Powyższe kierunki zagospodarowania zostały częściowo podtrzymane w stosunku do istniejącej
już na zachodzie i południu zabudowy. Nowym elementem jest zabudowa mieszkaniowa, która
wprowadzona zostanie na terenach dotychczas nie zainwestowanych, zatem celem opracowania planu jest
stworzenie regulacji prawnych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rozwoju
infrastruktury do obsługi tejże zabudowy. Plan obejmuje powierzchnię ok. 8,5 ha. W obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski obszar planu
przewidziany jest pod tereny mieszkaniowe ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej ze
znacznym udziałem zieleni towarzyszącej. Rozwiązania przestrzenne zaproponowane w planie uwzględniają
wymagania ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie takich zasad zabudowy oraz kolorystyki dachów,
które wpisują się w zastany stan zabudowy na terenach sąsiednich, co pozwala kontynuację
przedmiejskiego charakteru zabudowy. Obszar planu usytuowany na terenach nieurbanizowanych,
konieczna będzie zatem rozbudowa sieci infrastruktury technicznej, zapewniając możliwość zaopatrzenia
w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych, a także zasilania w energię elektryczną i gaz.
Istniejący system dostawy wody i odbioru ścieków jest wystarczający i uwzględnia potrzebę odpowiedniej
ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności dla terenów zainwestowanych. W granicach objętych
planem dopuszcza się rozwój wszystkich sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci telekomunikacyjnych
i szerokopasmowych. Na obszarze planu oraz w zasięgu jego oddziaływań nie stwierdzono występowania
form ochrony przyrody, oraz form ochrony zabytków ustalonych na podstawie przepisów odrębnych. Na
potrzeby planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, w której wykazano, iż planu nie
wpłynie w istotny sposób negatywnie na cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, gdyż obszar miasta Lewin Brzeski w granicach planu
położony jest peryferyjnie w stosunku do obszarów mających znaczenie międzynarodowe i krajowe
w ochronie środowiska. W planie przyjęto ustalenia korzystnie wpływające na stan środowiska
przyrodniczego związane z organizacją infrastruktury technicznej. Grunty rolne objęte planem nie
wymagają zgody na zmianę przeznaczenia ich na cele nierolnicze i nieleśne. Ustalenia planu nie są
sprzeczne z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz z wymaganiami ochrony zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Potrzeby osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione poprzez
wprowadzenie odpowiednich ilości miejsc przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową. W związku z powyższym, stwierdza się, iż w przedmiotowym projekcie planu wprowadzono
rozwiązania uwzględniające wszelkie wymagania planowania przestrzennego, w tym ładu przestrzennego,
ochrony zdrowia, walory architektoniczne, prawo własności, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury, a
także aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W pracach na projektem planu został również
zapewniony udział społeczeństwa, jak i jawność i przejrzystość procedury planistycznej na każdym etapie
planu, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: w szczególności umieszczenie w prasie
lokalnej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego,
obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu a także o wyłożeniu planu do
publicznego wglądu oraz zapewnienie możliwości dostępu do informacji publicznej o planie miejscowym od
etapu przystąpienia do planu do jego uchwalenia, także w formie elektronicznej. Nie ocenia się zgodności
z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w zakresie aktualności studium, gdyż
ocena taka przyjęta Uchwałą Nr XXXII/314/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim dnia 23 lutego 2006r.
odnosiła się do nieaktualnego obecnie dokumentu. Uchwalone uchwałą nr XXI/155/2012 z dnia 27 marca
2012 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski, nie
było przedmiotem analizy o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Realizacja ustaleń planu będzie miała w prognozowanym 5 - letnim okresie neutralny
wpływ na finanse publiczne tzn. wydatki gminy związane z wykonaniem infrastruktury technicznej należące
do jej zdań własnych zrównoważą dochody wynikające z opłat planistycznych (ze zbycia nieruchomości)
i adiacenckich (podziału nieruchomości) i częściowo z podatków od nieruchomości. Warunkiem naliczenia
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opłat planistycznych jest zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat, a podatki uzależnione będą od faktycznego
zabudowania terenów objętych planem. W dalszej perspektywie wynik finansowy dla gminy będzie
korzystny, gdyż wynikać będzie ze stałych podatków od nieruchomości. Zatem korzyści z realizacji planu
rozłożą się na lata i wynikać będą z podatków od nieruchomości w tym budynków ( a także ich części
przewidzianych pod działalność gospodarczą). Zaznaczyć należy, że uruchomienie terenów zabudowy
będzie wymagało realizacji infrastruktury, do realizacji której zobowiązana jest Gmina w pierwszym okresie
zagospodarowania. Optymalnym rozwiązaniem jest finansowanie w części lub całości infrastruktury przez
właściciela nieruchomości na podstawie uzgodnionej pomiędzy stronami umowy. Wówczas w zależności od
stopnia sfinansowania infrastruktury przez właściciela, Gmina może osiągnąć w perspektywie 5 letniej
pozytywny wynik finansowy.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 10
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski;
Na wstępie Burmistrz poinformował o powołanym składzie zespołu Koordynacyjnego na potrzeby
realizacji „Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski”. Po szeregu spotkań opracowano i podano do
publicznego wglądu projekt dokumentów „Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022” oraz
„Prognozy Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022”.
Również wysłano do Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska o opinię – otrzymano pozytywne opinie. W związku z powyższym przedmiotowy
dokument po pozytywnym zaopiniowaniu przez przedmiotowe instytucje mógł zostać przedstawiony do
uchwalenia Radzie Miejskiej.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na brak w przedłożonej Strategii w dziale 2. Sport na str. 50 informacji
o działających na terenie gminy uczniowskich klubach sportowych, że jest tylko informacja o szkołach.
W szkołach są prowadzone lekcje wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującą siatką godzin.
Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży zainteresowanych
aktywnym uprawianiem sportu. Poinformował, że są zarejestrowane 4 kluby a działają tylko 2 kluby. Przy
szkole podstawowej w Łosiowie działa Uczniowski Klub Sportowy „Olimpicus”, który w ramach swojej
działalności organizuje wiele imprez sportowych są to m.in.: Turniej Tenisa Stołowego, Biegi Olimpijskie,
Dzień Dziecka na Sportowo, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Piłkarskie dla dzieci. Ponadto przy obu
Klubach działają Kluby Olimpijczyka współpracujące z Polskim Komitetem Olimpijskim w Warszawie
i Radami Regionalnymi we Wrocławiu i Opolu. Następnie poinformował, że nie używa się już nazwy
„ szkolne kluby” tylko „uczniowskie kluby sportowe” a jest taki zapis na str. 51.
Burmistrz zwrócił się do radnego o przygotowanie takiej informacji i przesłanie do wydziału Budownictwa
i Inwestycji w celu uzupełnienia informacji w strategii.
Radny Dariusz Zięba poinformował, że otrzymał dwa projekty uchwał w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 zamiast projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016 – 2022.
Burmistrz przekazał radnemu projekt uchwały w sprawie Strategii, w przypadku wniesienia uwag
poprosił o ich przesłanie przed sesją w celu przygotowania autopoprawki.
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Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że na str. 44 w opisie Stowarzyszenia Przyjaciół
i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim jest zapisane zdanie o treści „Liczy 45
członków”. Wnosi o wykreślenie tego zdania z uwagi na fakt, że liczba członków często się zmienia. Również
na tej samej stronie wnosi o wprowadzenie zmiany w pkt 1 , gdzie jest napisane „powyżej 16 roku życia” a
winno być „powyżej 18 roku życia” oraz w ostatnim wersie na stronie wyrazy „w 4-rech pracowniach”
wnosi o wprowadzenie treści „w 5-iu pracowniach” i na końcu zdania po wyrazie informatycznej” dodać
wyrazy „oraz aktywności zawodowej”.
Następnie podkreślił, że brak jest informacji działającego na terenie gminy Centrum Dziecięcej
Aktywności, Niepubliczny Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś”. Działający żłobek jest dla gminy bardzo
ważny, zasługuje na uwagę.
Kolejna uwaga Przewodniczącego Komisji dotyczy str. 41, dotycząca najbliższego zjazdu
z autostrady, że odległość wynosi ok. 20 km od granicy gminy a jest napisane, że 15 km.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na zapis na str. 45 w sprawie organizowania przez Stowarzyszenie
Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „ Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim wycieczki: m.in. do Włoch ……..
była to tylko jedna wycieczka w związku z tym należy inaczej zapisać – „ wycieczki w latach uprzednich”.
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił uwagę na zapis na str. 46, że Wojewódzki Przegląd Zespołów
Kolędniczych „HERODY” organizowany jest już od 30 lat a jest napisane, że od 20 lat.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że na str. 77 w trzecim wersie od dołu jest
dwukrotnie wpisane słowo „licznie”.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
pkt 11
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 20162019;
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.
Radny Dariusz Zięba zapytał kto opracowywał Gminny Programu Opieki nad Zabytkami.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza poinformował, że program opieki nad
zabytkami opracowywał wydział przy nadzorze Opolskiego Konserwatora Zabytków.
Radny Dariusz Zięba zgłosił uwagę do programu, że nie ma informacji na str. 3 w zabytkach nieruchomych
informacji o wydarzeniu historycznym – polu bitewnym w Mikolinie. Jest to miejsce upamiętnienia bitwy.
Kierownik Marcin Kulesza wyjaśnił, że na tej stronie są podane definicje pochodzące z ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Zaproponował taką informację dopisać na innej stronie 25 -26.
Kolejno Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że:
− jest używane w Programie wyrażenie „kościół ewangelicki” a winien być zapis „kościół poewangelicki”,
− na str. 45 wnosi o dopisanie w ust. 2 akapit drugi na końcu drugiego zdania po wyrazie „zniżki dopisać
wyraz „oraz ulgi podatkowe”,
− na str. 46 w ust. 3 po wyrazie „przedszkola w miejsce wyrazów „pałac i park „ dopisać wyrazy „pałac,
park i kościół poewangelicki”,
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−
−

na str. 48 w ust 5 w pkt 5 jest zapisane „Krajowy Ośrodek badań i Dokumentacji zabytków” a wino być
„Narodowy Instytut Dziedzictwa”,
na stronie 49 w ust. 5 pkt 11 uporządkować zapis o treści:
„ – kaplicy św. Jana Nepomucena w Mikolinie, kościoła pw. Św. Jakuba w Skorogoszczy, krzyża
pokutnego w drodze relacji Wronów-Zawadno oraz wszystkich zabytków leżących na szlaku
rowerowym w tworzącej się w województwie opolskim Drogi św. Jakuba, która jest przedłużeniem
europejskiej drogi pielgrzymkowej do Santiago de Compostela w kierunku zachodnim;
− figury św. Jana Nepomucena w Łosiowie w tworzącym się Szlaku św. Jana Nepomucena”

Radny Zbigniew Gąsiorowski zaproponował, aby radny po naniesieniu uwag do Programu przesłał drogą
elektroniczną do Wydziału BI.
Radny Dariusz Zięba w n o s i o zgłoszenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
konieczności zmiany zapisów w wykazie zabytków nieruchomości ujętych w wojewódzkiej ewidencji
zabytków tj. zmiany zapisu na str. 72 w tabeli :
- w pkt 3 w kolumnie 3 winien być zapis „gimnazjum, dawna szkoła wyznaniowa - katolicka”
i w kolumnie 4 winna być „ul. ks. Jerzego Popiełuszki 12”;
- w pkt 6 w kolumnie 3 dopisać „ obecnie Przedszkole Publiczne”.
Radny Przemysław Ślęzak zwrócił uwagę na używany w Programie skrót pod wezwaniem „pw.” lub „p.w.”
winien być zapis „pw.” oraz na używany zapis „św.” lub „Św.” Winien być zapis „św.”.
Radny Dariusz Zięba poinformował, że nie używa się wyrażenia „Parafia pod wezwaniem” tylko „Kościół
pod wezwaniem”.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami, które zostaną wniesione
autopoprawką Burmistrza Lewina Brzeskiego
pkt 12
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.
Radny Dariusz Zięba zapytał kto opracował Program Rewitalizacji.
Kierownik Marcin Kulesza poinformował, że Program został opracowany przez firmę.
Kolejne zapytanie radnego Dariusza Zięby dotyczyło poniesionych kosztów z tytułu opracowania programu.
Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza poinformował, że ok 12.000,00 zł wyniósł koszt opracowania
Programu. Opracowując Program zwrócono uwagę na zadania „miękkie” i „twarde” a dotyczy to m.in.:
rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynku przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim na centrum integracji
społecznej wraz z zespołem rekreacyjno – kąpielowym, rozbudowa budynku usług publicznych w Lewinie
Brzeskim ul. Kościuszki 52, przebudowa i rewitalizacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Zamkowej 2
w Lewinie Brzeskim. Realizacja oraz powodzenia zamierzeń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
jest uzależnione od wielu czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy
aktywności społeczności rewitalizowanego obszaru.
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Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na wskaźniki syntetyczne opisujące problemy społeczne w Gminie, co
pozwoliły wskazać regiony najbardziej problemowe. Spośród poszczególnych obszarów największej
degradacji podlega sołectwo Strzelniki i miasto Lewin Brzeski. Również wysoki wskaźnik syntetyczny maja
sołectwa: Ptakowice, Błażejowice, Borkowice, Wronów, Mikolin.
Podsumowując wypowiedź radny zapytał czy wielkość wskaźnika będzie miało wpływ na
skorzystanie z Programu Rewitalizacji, czyli miejscowość o niskim wskaźniku będzie miała szansę na
skorzystanie z Programu.
Odpowiedzi udzielili: Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza i Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Kolejno radny Dariusz Zięba zapytał czy obszar wiejski najbardziej zdegradowany będzie brany pod uwagę
w realizacji Programu.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski i Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski,
Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu „Przebudowa
i rewitalizacja kościoła św. Piotra i Pawła przy ul. Zamkowej 2 w Lewinie Brzeskim” a dotyczy wyrazów
„obiektów kultu religijnego”. Wyjaśnił, że to nie jest już obiekt kultu religijnego, czy nie lepiej było by
wprowadzić zapis „dawnego kultu religijnego” .
Kierownik Marcin Kulesza wyjaśnił wprowadzonym zapis.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Zaopiniowanie stanowiska w sprawie:
ppkt 1
ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina zatwierdzonego
uchwałą Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r. ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 25 poz. 661 z dnia 12 kwietnia 2005r.;
Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza poinformował, że wystąpił właściciel nieruchomości domku
jednorodzinnego, który jest zainteresowany wybudowaniem garażu z dachem dwuspadowym.
Udział w dyskusji nad projektem stanowiska wzięli: radny Dariusz Zięba, Kierownik Wydziału BI Marcin
Kulesza, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, radny Antoni Rak.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do stanowiska.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu stanowiska. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie stanowisko.
ppkt 2
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ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą
Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r.
Kierownik Wydziału BI Marcin Kulesza przedstawił uzasadnienie do stanowiska.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na brak wyrazów w akapicie piątym po wyrazie „miejscowego” wyrazów
„planu zagospodarowania przestrzennego”
Komisja jednogłośnie - 7 głs. „za” przyjęła uwagę radnego.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa w n o s i o:
1) postawienie przewróconego znaku „Strefa zamieszkania” w ulicy Barona w Łosiowie;
2) wystąpienie do zarządcy drogi ulicy Słowackiego w Łosiowie o naprawę jej nawierzchni, droga jest
bardzo zniszczona.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w n o s i w imieniu Pana Henryka Lisa prowadzącego gospodarstwo
rolne w Skorogoszczy o wymianę tabliczki ( pod znakiem zakazu ruchu pojazdów, których rzeczywista masa
całkowita jest większa od wartości podanej na znaku - 10 t) od ulicy Opolskiej w ulicę Armii Krajowej
w Skorogoszczy po wprowadzeniu dodatkowego zapisu „ za wyjątkiem dojazdu do posesji”.
Kierownik Wydziału Bi Marcin Kulesza odniósł się do wniosku.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o zamontowanie tablic z nazwami ulic na osiedlu
Dzierżonia – Westerplatte w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował o przesłanym projekcie uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu przyjętego przez Zarząd
Województwa Opolskiego uchwała Nr 2475/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. przesłanego przez Departament
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pismem z dnia 10.08.2016r.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Wydziału GK o omówienie treści
przedmiotowego projektu uchwały.
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że przedmiotowy projekt dotyczy części obszaru
„Borów Niemodlińskich”. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego wymaga uzgodnień z radą gminy. Nie przedstawienie stanowiska
w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu jest uważany za uzgodniony. Przyjęcie niniejszego
projektu uchwały nie spowoduje ograniczenia możliwości rozwojowych gminy, wynikających z ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w stopniu
nieproporcjonalnym do wartości jaki obszar chronionego krajobrazu ma chronić.
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Kierownik
Wydziału Bi Marcin Kulesza.
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Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.30 zamknął
posiedzenie.
Radny Przemysła Ślęzak zwrócił uwagę na grodzony teren przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
w Lewinie Brzeskim przy ul. Mickiewicza – Moniuszki. W wyniku postawienia ogrodzenia utrudni to
poruszanie się wózkiem inwalidzkim osobie niepełnosprawnej. Prosi sprawdzenie grodzonego terenu.
Kolejny temat poruszony przez radnego dotyczy zorganizowania spotkania w zakresie współpracy
naszej gminy z gminą Segvar – Węgry. W przyszłym roku będzie obchodzone 20 – lecie współpracy a
nauczyciele mają wiele pomysłów, które chcieliby przedstawić.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że będą takie spotkania, jest już wstępna koncepcja w jakim
terminie i gdzie miałyby się odbyć uroczystości. Również udział w tych spotkaniach będą brali
przedstawiciele szkół.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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