P r o t o k ó ł Nr 18 /2016

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 października 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1200 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Mieczysław
Adaszyński. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi
quorum, przy którym komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności radnych
członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowi załącznik Nr 1 i 2 do protokółu.
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o wycofanie z porządku posiedzenia zatwierdzenie
protokołu Nr 17/2016 z dnia 22 września 2016r.
Następnie przedstawił wniosek z dnia 19 października 2016r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na
dzień 26 października 2016r. dodatkowych projektów uchwał:
1) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
2) w sprawie poparcia inicjatywy budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz z budową
nowej przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia w celu zaopiniowania przedłożonych projektów
uchwał.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionych wniosków.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.

W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła wnioski do
porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :

1. Informacja nt. działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem.
2. Zaopiniowanie:
1) Sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 września 2016r.
do dnia 10 października 2016r. ;
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 – 2016.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał :
1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
3) w sprawie umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy z tytułu opłat za najem lokalu
mieszkalnego;
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/158/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania
zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora;
6) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
7) w sprawie poparcia inicjatywy budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz z budową
nowej przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg,

8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
4. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przestawionego porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia.

W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła porządek
posiedzenia.
Do pkt 1

Informacja nt. działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem.
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji.

Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Do pkt 2
ppkt 1

Komisja przystąpiła do zaopiniowania:

sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 września 2016r. do
dnia 10 października 2016r. ;

Radna Ilona Gwizdak zapytała o przejęte na rzecz Gminy od OODR w Łosiowie nieruchomości gruntowe,
co to są za działki i w jaki sposób zostaną zagospodarowane.

Odpowiedzi udzieliła Wioletta Kruk – Jaromin Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie.
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2

informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 – 2016.

Przewodniczący Komisji poinformował o wizycie Minister Edukacji Narodowej w naszej gminie.
Najpierw odbyło się spotkanie w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim a następnie Minister odwiedziła Publiczną
Szkołę Podstawową w Łosiowie, gdzie spotkała się z rodzicami.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszej
informacji.
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie przedłożoną informację.
Do pkt 3
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ppkt 1

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał :
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek
podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekraczać rocznie górnych stawek kwotowych
określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na
następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Przyjęty do waloryzacji wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2016
roku w stosunku do analogiczne okresu w 2015 roku wynosi 99,1. Zgodnie z tym wskaźnikiem Minister
Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. (M.P. poz. 779) w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. opublikował górne granice stawek kwotowych podatku od
nieruchomości na 2016r.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego do
proponowanych stawek podatku.

Burmistrz poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie proponowane stawki podatku od
nieruchomości jak i stawki podatku od środków transportowych.

Radny Władysław Górka zwrócił uwagę na problem niewykorzystywanych stodół czy innych budynków
gospodarczych przez osoby, które nie są już rolnikami. Przeważnie są to nieruchomości zniszczone, walące
się już. Dla tych osób jest to bardzo duże obciążenie finansowe. Należałoby się zastanowić w jaki sposób te
osoby zwolnić z podatku od nieruchomości.

Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że gmina Lewin Brzeski jest członkiem Związku Gmin Śląska
Opolskiego. Związek ten ma gminie pomagać, dlatego też wnosi o wystąpienie do Związku Gmin Śląska
Opolskiego w Opolu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zwolnienia właścicieli budynków
gospodarczych z podatku od nieruchomości.
Komisja przez aklamację przyjęła wniosek jednogłośnie.

Kolejno radna Ilona Gwizdak zabierając głos poinformowała, że proponowane stawki podatku od
nieruchomości nie powinny być podnoszone, ponieważ głównie dotykają szerokiej grupy społecznej nie
będących rolnikami. Ponoszą wysokie opłaty podatku a żyje im się coraz trudniej. Uważa, że stawki winne
pozostać bez zmian a szczególnie od gruntów pozostałych, które nie są użytkami rolnymi oraz te które nie
są związane z działalnością gospodarczą oraz od budynków pozostałych (stodoły, komórki, garaże). Stawka
podatku od budynków pozostałych została podniesiona o 10 gr, dochód dla gminy zwiększy się tylko o
kwotę 9.249,00 zł. Dlatego też wnosi o pozostawienie stawki podatku od budynków pozostałych, jaka
obowiązywała w roku ubiegłym.
Skarbnik Gminy podkreśliła, że cena skupu żyta na rok podatkowy 2017 jest niższa co wpłynie na podatek
na niższy wpływ do budżetu gminy z podatku rolnego o 60.000,00 zł. Dodała, że już posiada informację
o obniżeniu subwencji oświatowej na 2017 rok o 380.000,00 zł.

Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że rozmawiamy o byłych rolnikach, którzy są emerytami, rencistami
o niskich dochodach. Należałoby poszukać gdzie indziej oszczędności.
Burmistrz poinformował, że podtrzymuje proponowane stawki podatku.

Kolejno radna Ilona Gwizdak powiedziała, że na pewno są takie wydatki, które można by ograniczyć jak np.
wyjazdy za granicę do Szegvar na Węgry. Ponadto należy dokonać analizy po stronie innych wydatków.
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Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że współpraca z gminą Szegvar trwa już od
kilkunastu lat, nawiązały się przyjaźnie a nawet rozszerzyła się współpraca w różnych dziedzinach. Są to
osoby zaangażowane i nie powie Im, że gmina rezygnuje ze współpracy. Burmistrz zaznaczył, że jeżeli
obniżymy stawki podatku to gmina otrzyma zmniejszoną subwencję wyrównawczą. Czyli gmina podwójnie
traci dochód.
Radna Ilona Gwizdak powiedziała, że proponuje pozostawić stawki podatku na tym samym poziomie jakie
obowiązują w roku 2016. Natomiast odnosząc się do wyjazdów to należy wyważyć czy będziemy rozmawiać
o przyjemnościach czy o kosztach życia, które co roku wzrastają.

Burmistrz Artur Kotara odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie
Radna składała wniosek o wydzielenie środków dla stowarzyszeń.
Radna Ilona Gwizdak odpowiedziała, że nie chodziło jej o dodatkowe środki na stowarzyszenia tylko na
racjonalny ich podział.

Udział w dyskusji wzięli: Burmistrz Artur Kotara, radna Ilona Gwizdak, Przewodniczący Komisji Mieczysław
Adaszyński, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Przewodniczący Komisji powiedział, że jest za pozostawieniem proponowanych stawek przez Burmistrza,
Radna Ilona Gwizdak wnosi o pozostawienie stawki podatku jakie obowiązywały w roku 2016.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Komisja w składzie 5 osobowy – przy 1 głs „za” i 4 głs. „przeciw” zaopiniowała negatywnie.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 4 głs. „za” przy 1 głs. przeciw
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy określa,
w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku
od środków transportowych nie może przekroczyć górnej granicy stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2017 r. ( M.P. poz.779). Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie
z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lipca 2016 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 (spadek o 0,9 %).
Proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 w Gminie Lewin
Brzeski na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016, z wyjątkiem dwóch stawek od samochodów
ciężarowych, które ulegają obniżeniu do kwoty 1150,00 zł – stawka od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie w wieku powyżej 10 lat oraz
1350,00 zł - stawka od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton
i poniżej 12 ton w wieku powyżej 10 lat.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3

w sprawie umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy z tytułu opłat za najem lokalu
mieszkalnego;
Omówienia powyższego projektu uchwały nie dokonano.

Radna Ilona Gwizdak zapytała, dlaczego do czasu odzyskania lokalu mieszkalnego nie podjęto działań
ściągnięcia należności z tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.

Udział w dyskusji wzięli: radna Anna Zacharewicz, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński, radna
Ilona Gwizdak, Burmistrz Artur Kotara, radny Władysław Górka, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/158/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania
zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski;

Burmistrz Artur Kotara poinformował, że niniejsza uchwała została sporządzona w celu zmiany
uchwały Nr XIV/158/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenów obiektów produkcyjnych, składowania
i magazynowania zlokalizowanych w północnej części miasta Lewin Brzeski a w szczególności w celu zmiany
załącznika graficznego. Zgodnie z projektem przedkładanej uchwały granice terenu, dla którego planuje się
sporządzenie zmiany mpzp zostały sporządzone w taki sposób, aby nie obejmowały nieruchomości których
właścicielem są Polskie Linie Kolejowe S.A, natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami są terenami
zamkniętymi.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora.
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - zmiana uchwały wynika m. in. z konieczności
wprowadzenia zmian będących konsekwencją zgłaszanych uwag do Regulaminu wydawania i użytkowania
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora przez mieszkańców regionu oraz samorządy gminne województwa
opolskiego, potrzeby poszerzenia grupy odbiorców posiadaczy karty. Proponowane zmiany dotyczą przede
wszystkim poszerzenia grona odbiorców o osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi oraz
o instytucjonalne domy dziecka. Zostaje również wprowadzony Załącznik nr 5 do Regulaminu wydawania
i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w postaci oświadczenia dot. sprawowania opieki nad osobą
zależną. Pozostałe zmiany maja charakter techniczny i porządkujący. Ze względu na rozszerzenie grupy
odbiorców, zaproponowane zmiany zostały skonsultowane z partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,
którzy nie wnieśli uwag. Zmiany nie będą powodowały znaczącego wzrostu kosztów obsługi karty, które
ponosi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące -zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego uczestniczenia
w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów
i usług. Zakup alkomatów, drukarek i niszczarek usprawni pracę Komisariatu Policji, co przełoży się na
poprawę bezpieczeństwa w gminie Lewin Brzeski. Podstawą przekazania środków dla Policji będzie
niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane z Komendantem Powiatowym, regulujące zasady
przekazywania środków.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powiedział, że w uzasadnieniu jest wykazane na co mają
być przeznaczone środki, ale chciałby dowiedzieć się czy będą zakupywane jeszcze inne towary.
Odpowiedzi udzielił Marek Nowak Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Kolejno Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy również Komenda Wojewódzka Policji przekazała środki
dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych.

Radna Ilona Gwizdak powiedziała, że mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy to jest bardziej
za przeznaczeniem środków na zakup urządzenia do badania trzeźwości niż na zakup drukarek, które też na
pewno są potrzebne.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
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w sprawie poparcia inicjatywy budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz z budową
nowej przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg;

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – niniejsza uchwała stanowi poparcie inicjatywy
rady Powiatu Brzeskiego budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz z budową nowej
przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg. W ocenie tut. Organu realizacja powyższych inwestycji
ma znaczenie dla mieszkańców całego Powiatu Brzeskiego w tym Gminy Lewin Brzeski.
W dyskusji udział wzięli: Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński, radny
Władysław Górka.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 8

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

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska informując jakie proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie gminy:
Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 415.474,21 zł następuje na podstawie: wpływu
z otrzymanych darowizn ( 15.371 zł ), wpływu z różnych dochodów ( wpisowe na biegi – 6.714,62 zł),
wykonania dochodów w zakresie podatku od środków transportu ( 11.084 zł ), wpłaty środków przez
sołectwa Sarny Małe ( 1.500 zł ), otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej ( umowa zawarta z Agencją
Nieruchomości Rolnych w Opolu – 380.804,59 zł ).
Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 87.500 zł dotyczy zmniejszeń w tym: wydatków
związanych z dowozami ( 37.500 zł ), wydatków związanych z wynagrodzeniami w Świetlicy Terapeutycznej
w Lewinie Brzeskim ( 20.000zł ), wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont komina przy ul.
Konopnickiej w Lewinie Brzeskim” ( 30.000 zł ),
Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 502.974,21 zł dotyczy zwiększeń w zakresie:
zabezpieczenia środków na 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej ( 2.200 zł ), wydatków związanych ze
remontem dróg (10.000 zł ), naprawa bramy wejściowej i uszkodzonych elementów metalowych na boisku
wielofunkcyjnym przy PSP w m. Skorogoszcz ( 6.500 zł ), zabezpieczenia środków z tyt. dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych ( likwidacja
z dn. 31.12.2016r. – 37.500 zł ), wydatków sołectwa Mikolin związanych z wyposażeniem świetlicy wiejskiej
(2.158 zł), wydatków inwestycyjnych związanych z inwestycją pn. ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg
wewnętrznych zlokalizowanych w miejscowościach Skorogoszcz i Przecza na działkach nr 192/4, 192/14
w Skorogoszczy i działkach nr 195/8, 195/13, 195/14 w Przeczy (339.189,29 zł ), wydatków związanych
z inwestycją pn. ,,Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej” ( 20.000 zł ), wydatków związanych z inwestycja pn. ,, Remont
lokali mieszkalnych w miejscowości Przecza pod nr 34/2 i 46/6 w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej,
elektrycznej oraz robót tynkarskich i posadzkarskich’’ ( 83.926,92 zł), wydatków w zakresie zadania
inwestycyjnego pn.,, zakup montaż pomieszczenia wolnostojącego przy świetlicy wiejskiej (1.500 zł – środki
pochodzą z wpłaty mieszkańców z festynu -1.500 zł ).
Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 16.542,40 zł dotyczy zmian w zakresie środków
sołeckich, w tym środków: sołectwa Buszyce (100 zł ), sołectwa Mikolin (892,08 zł ), sołectwa Jasiona
(3.670,66 zł ), sołectwa Golczowice (3.979,66 zł), sołectwa Wronów (2.000 zł ), sołectwa Skorogoszcz (1.500
zł ), sołectwa Sarny Małe (4.400 zł).
Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w wysokości 8.000 zł
odbywa się na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych.

7

Radna Ilona Gwizdak zapytała, z czego wynika zabezpieczenie środków z tytułu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Lewinie Brzeskim. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie likwidacji jednostki nie było
wzmianki o tych środkach.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy wyjaśniając, że aby dokonać likwidacji placówki do końca roku
i utworzyć nową jednostkę organizacyjną to należy zamknąć wszystkie zobowiązania finansowe dotyczące
tej placówki. Od przyszłego roku jednostka będzie w innym dziale i dlatego też należy z każdym
pracownikiem z dniem likwidacji się rozliczyć.
Kolejne zapytanie radnej Ilony Gwizdak dotyczyło remontu lokali mieszkalnych położonych w Przeczy.
Burmistrz udzielił szczegółowej odpowiedzi.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Do pkt 3

Sprawy różne - wolne wnioski.

Radna Grażyna Michalska z Buszyc wnosi o przedłużenie trasy autobusu szkolonego w godzinach rannych
wracającego ze Skorogoszczy do Opola w celu umożliwienia z korzystania z komunikacji mieszkańcom
Buszyc a szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkoły.
Burmistrz poinformował, że zostanie wystosowane odpowiednie pismo do PKS w Opolu.

Radna Ilona Gwizdak z Borkowic interweniuje w sprawie realizacji zadania – zmianie usytuowania
przystanku PKS w przysiółku Niwa.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan
poinformowała, że zadanie do końca m-ca października br. zostanie zrealizowane przez ZMK w Lewinie
Brzeskim.
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej wnosi o utwardzenie alejek na nowym terenie cmentarza
w Lewinie Brzeskim – odpowiedzi na posiedzeniu komisji udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto prace na cmentarzu.

Sołtys Małgorzata Smolińska –Wieczorek z Łosiowa wnosi o zamontowanie punktów świetlnych w bocznej
ulicy Głównej w Łosiowie ( pan Macek).

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w przyszłym roku w m-cu lipcu kończy się gminie umowa z Firmą Turon.
Przed podpisaniem kolejnej umowy zostaną podjęte działania, aby w ramach nowej umowy zamontować
zgłaszane dodatkowe punkty świetlne wraz z wymianą lamp na lampy ledowe.
Radna Anna Zacharewicz zapytała o godziny wyłączania świateł.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan
poinformowała, że od godz. 100 do godz. 3.30.
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Burmistrz dodał, że tak będzie do Bożego Narodzenia. Światła zostaną włączone na całą noc od Bożego
narodzenia do zakończenia karnawału.

Radna Ilona Gwizdak zapytała czy jest prowadzona lista zgłaszanych wniosków przez radnych i sołtysów
o zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych. Czy jest cały czas aktualizowana.

Burmistrz poinformował, że na podstawie zgłaszanych wniosków jest sporządzony wykaz zamontowania
dodatkowych punktów świetlnych i na bieżąco jest aktualizowany.
Radny Władysław Górka zapytał, kto opłaca oświetlenie na moście w Skorogoszczy.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina Lewin Brzeski.

Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o interwencję w sprawie zgaszonych lamp przy wyjściu
z peronu PKP w Łosiowie w kierunku Brzegu.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński o godz. 12.55
zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Adaszyński
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