P r o t o k ó ł Nr 20/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 19 października 2016r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum, przy którym
komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu. Nieobecni radni: Przemysław Ślęzak, Dariusz Zięba.
Przewodniczący Komisji 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 komisji w pkt 3 ppkt 6 – 8 w celu zaopiniowania
przedłożonych projektów uchwał.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła wniosek do
porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 19/2016 z posiedzenia w dniu 21 września 2016r.
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.

Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że w związku ze zbyt późnym
otrzymaniem materiałów będących przedmiotem dzisiejszych obrad, uniemożliwiło to zaproszenie
dyrektorów szkół na posiedzenie komisji w temacie - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2015 – 2016.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w związku z nieobecnością dyrektorów będzie wraz
z Markiem Nowakiem Kierownikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych udzielał odpowiedzi.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski co do 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
Zatwierdzenie protokołu Nr 19/2016 z posiedzenia w dniu 21 września 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 19/2016 - jednogłośnie– 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
pkt 1
sprawozdania z działalności
do dnia 10 października 2016r. ;

Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 września 2016r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Radny Roman Pudło zapytał o powołanego urbanistę do uczestnictwa w pracach nad zmianą mpzp.
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że Pan Lesław Witkowski jest urbanistą z Wrocławia.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o ogłoszone rokowania na
sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika – Kilińskiego w Lewinie Brzeskim, czy również
dotyczy to sprzedaży gruntu położonego przy budynku ulicy Kilińskiego, czy są zainteresowane osoby
kupnem tej nieruchomości.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara i Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Wioletta Kruk – Jaromin.
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Kolejne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzeja Grabnego dotyczyło
przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych przy ul. Chopina
w Lewinie Brzeskim.
Z upoważnienia Burmistrza odpowiedzi udzieliła Wioletta Kruk – Jaromin Kierownik Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, że dotyczy to powstałych pasów zieleni przyległych do wykupionych
działek jednorodzinnych. Właściciele tych działek wystąpili o kupno tych pasów zieleni.
Następnie zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Andrzeja Grabnego dotyczyło
przeznaczonej w dzierżawę nieruchomości działki nr 1326/1 o pow. 100,65m2 położonej przy ul. Kościuszki
i Buczka w Lewinie Brzeskim, czy dotyczy to terenu przy kiosku?
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała
o położeniu działki i jej sposobie zagospodarowania. Obecnie został podany wykaz nieruchomości na okres
21 dni do publicznej wiadomości.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy został sprzedany wózek transportowy MELEX?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o wartość MELEXSA.
Kolejno Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że cena wywoławcza MELEXSA wynosiła ok. 3.500,00 zł.
Wartość wózka została wyceniona na podstawie operatu rzeczoznawcy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o uszczegółowienie
usytuowania nieruchomości przy ul. Kościuszki 26 w Lewinie Brzeskim.
Z upoważnienia Burmistrza odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o przeznaczoną do
sprzedaży nieruchomość położoną przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim zlokalizowanej na
terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Burmistrz.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o wyrażoną zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lewin
Brzeski nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym OODR w Łosiowie, za jaką cenę Gmina nabyła
działki.
Z upoważnienia Burmistrza odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zapytał o stwierdzone uchybienia w wyniku
przeprowadzonego audytu wewnętrznego w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
i w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim oraz jakie zostały poniesione koszty z tytułu
zlecenia audytu?
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że audyt wewnętrzny jest przeprowadzany przez Firmę zewnętrzną.
W tym roku wytypowano do kontroli dwie gminne jednostki organizacyjne. W celu usunięcia
nieprawidłowości i realizacji wykonania wniosków zostało wydane zarządzenie.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska dodała, że wybrana firma musi posiadać uprawnienia Ministerstwa
Finansów. Postanowiono przeprowadzić audyt w 4-ch jednostkach organizacyjnych, gdzie za wykonanie
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audytu i sporządzenie protokołu w jednej jednostce koszt wynosi 6.000,00 zł. Czyli ogółem za cztery
jednostki gmina poniesie koszty w wysokości 24.000,00 zł. Przeprowadzenie audytu wynikło, że budżet
gminy został przekroczony powyżej 40 mln zł w związku z otrzymaniem środków dotacji na realizację
programu 500+.
Radny Roman Pudło zapytał czy to gmina sama była zainteresowana zleceniem przeprowadzenie audytu.
Skarbnik Gminy jeszcze raz poinformowała, że z mocy ustawy o finansach publicznych obowiązkiem gminy
jest przeprowadzenie audytu, kiedy budżet przekracza 40 mln zł.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że został ogłoszony przetarg na sprzedaż działki nr 737/8 położonej
przy ulicy Mickiewicza w Lewinie Brzeskim, a jak Mu wiadomo to ten teren ma być przeznaczony pod
parking i wydzielenie drogi do parkingu.
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując o sposobie zagospodarowania tego terenu.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Publicznego Przedszkola w Przeczy. Dlaczego został ogłoszony konkurs jeżeli przedszkole
w Przeczy zostało przekształcone w oddział i podlega pod PP w Skorogoszczy.
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że w związku z negatywną opinią Opolskiego Kuratorium Oświaty
przedszkole nie zostało przekształcone w oddział, ponieważ opinia Kuratora jest wiążąca. Obowiązki
zarządzania nad tym przedszkolem powierzył Dyrektorowi PP w Skorogoszczy, ale w związku ze złożeniem
rezygnacji zarządzania przedszkolem w Przeczy postanowił ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o wyjazd do Szegvar na
Węgry w dniach 30.09. – 02.10.2016r. Jak Mu wiadomo to zawsze jest wyjazd w okresie wakacyjnym, na
czym polegał ten wyjazd, jakie miał znaczenie.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o dziedzinach współpracy z gminą Szegvar.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o uczestnictwo i o tematy posiedzenia walnego Zgromadzenia
Związku Gmin Śląska Opolskiego i walnego Zgromadzenia Aglomeracji Opolskiej.
Burmistrz poinformował o tematyce i podejmowanych zagadnieniach na posiedzeniu oraz o możliwościach
pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie
z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 – 2016;
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił radnych o zgłaszanie pytań i uwag do otrzymanej
informacji.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że w roku szkolnym 2014/2015
Gimnazjum w Skorogoszczy miało nadzór Kuratora Oświaty. Jest zdziwiony, że jeżeli był nadzór ze strony
kuratorium przez wprowadzenie programu naprawczego to dlaczego Kurator Oświaty nie sprawdził
realizacji programu. Czy przeprowadzony program dał efekty czy nie. Dokonując porównania średnich
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wyników szkół podstawowych na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju oraz patrząc na kryteria to
widać spadek w wynikach i tak:
− w szkole w Lewinie Brzeskim w części I przedmiotowej w 2015r. wynik był 63,5 spadł na 59,3,
− w szkole w Łosiowie w części I przedmiotowej w 2015r. wynik był 71,5 spadł na 66,7,
− w szkole w Skorogoszczy w części I przedmiotowej w 2015r. wynik był 55,1 spadł na 53,1.
Z przedstawionych danych wynika, że we wszystkich szkołach podstawowych nastąpił spadek wskaźnika.
Również nie są rewelacyjne wyniki w części językowej. Dlatego też, są obawy, że poziom nauczania
w szkołach spada.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że wyniki są uzależnione od trudności egzaminów,
dlatego też jest porównanie ze średnią krajową i średnią wojewódzką. Analizując średnie to można
powiedzieć, że nasze szkoły nawet osiągnęły wyższe wyniki w stosunku do roku ubiegłego. Każdy rok
należy indywidualnie analizować.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zabierając głos powiedział, że porównując wyniki
w gimnazjum w Lewinie Brzeskim to w roku 2015 szkoła osiągnęła w części humanistycznej – historia i wos
wynik 62,5 a już w 2016 roku jest 54,9. Można powiedzieć, że mieści się w tym samym przedziale (stanin)
- średniej, ale jest jednak niższy.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił w jaki sposób przebiegał program
naprawczy w szkole w Skorogoszczy. Program naprawczy przygotowuje dyrektor szkoły i musi być
zatwierdzony przez Kuratora Oświaty. Program ten był realizowany w roku szkolnym 2014/2015.
W ubiegłym roku szkolnym prawie co druga placówka oświatowa w naszej gminie była kontrolowana przez
Kuratorium. Uważa, że Kuratorium analizuje co roku wyniki poszczególnych szkół i na pewno w pierwszej
kolejności sprawdza wyniki w szkołach gdzie był prowadzony program naprawczy. W szkole
w Skorogoszczy widać poprawę wyników egzaminów, czyli jest efekt programu naprawczego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny powiedział, że nie zgadza się
z wypowiedzią Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych p. Marka Nowaka odnośnie poprawy
wyników nauczania w szkole w Skorogoszczy, ponieważ z przedstawionych dokumentów wynika, że
sytuacja się nie poprawiła.
Radny Roman Pudło powiedział, że czytając artykuł o wizycie Minister Edukacji Narodowej w naszej gminie
wyczytał, że ma być wprowadzony dodatkowy przedmiot nauka uczenia się, poprosił o wytłumaczenie, na
czym miałoby to polegać. Czy ten przedmiot będzie w każdej szkole czy tylko w wybranych szkołach?
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski udzielił odpowiedzi informując, że ma być wprowadzony dodatkowy
przedmiot tzw. propedeutyka przedmiotu oraz w jaki sposób byłby realizowany ten przedmiot. Będzie on
nieobowiązkowy.
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Roman Pudło, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał czy w związku z planowaną
reformą w oświacie będzie przedstawiana informacja o realizacji zadań oświatowych. Jeżeli będzie, to
miałby prośbę, aby ująć poszczególne szkoły w jednej tabeli to da lepszy obraz wyników egzaminów.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych i Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk powiedział, że z przedstawionych wyników egzaminu
w poszczególnych szkołach to jednak można stwierdzić, że w latach 2006 – 2008 na podstawie wyników
egzaminacyjnych w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim - EWD była szkołą sukcesu, w latach 2008 -2010 już
trochę wchodziła w szkołę wspierającą i tak na zmianę a teraz, wymagającą pomocy.
A niedawno Burmistrz chwalił Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, że osiągnęła bardzo dobre wyniki
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z egzaminów. Zastanawia się czy to nie jest pomyłka w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, jest bardzo tym
zaskoczony.
Wyjaśnień udzielił Marek Nowak Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że analizując wszystkie szkoły na podstawie
wskaźnika wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej to nastąpił we wszystkich szkołach spadek.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny dodał, że to ewidentnie widać na podstawie
przedstawionych wykresów EWD.
Radny Piotr Barszcz uważa, że PSP w Łosiowie osiągnęło dobre wyniki z egzaminów.
Na tym komisja zakończyła omówienie powyższej informacji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
informację nt. „Stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016”.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał :
ppkt 1
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził,
że 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 2016r. (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.
Komisja omówiła poszczególne stawki podatku od nieruchomości proponowane przez Burmistrza.
Komisja nie wniosła propozycji do zmiany stawek podatku.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Z upoważnienia Burmistrza Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka poinformowała, że
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. 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
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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 1991r. 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 2015r.
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.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał czy proponowane niższe stawki to wynikają z ustawy
czy jest to propozycja Burmistrza.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że stawki zostały zaproponowane na podstawie
przeprowadzonej analizy wysokości stawek w innych gminach.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o skutki finansowe?
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Podatkowego.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
w sprawie umorzenia należności pieniężnej wobec budżetu gminy z tytułu opłat za najem lokalu
mieszkalnego;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że
osoba, która wystąpiła o umorzenie należności pieniężnej przebywa w Domu Pomocy Społecznej,
utrzymuje się z emerytury i zasiłku pielęgnacyjnego.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
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
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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 zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził,
że 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 zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
stwierdziła, że 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. To Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski w 2015
roku podjęła uchwalę w sprawie podziału środków finansowych do dyspozycji Rady Samorządu Miasta
Lewin Brzeski na rok 2016 wydzielając środki na zakup środków technicznych dla Komisariatu Policji
w Lewinie Brzeskim.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
w sprawie poparcia inicjatywy budowy nowej obwodnicy drogowej dla miasta Brzeg wraz z budową
nowej przeprawy mostowej w okolicy miejscowości Brzeg;
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, że
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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 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:
I. 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 )
II. 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 ),
III. 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 ),
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− 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 ).
IV. 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).
V. Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w wysokości 8.000 zł
odbywa się na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych.
Radny Roman Pudło zapytał o powód zmniejszenia środków z zadania inwestycyjnego dot.
przeprowadzenia remontu komina przy ul. Konopnickiej w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że powyższe zadanie zostanie przełożone na przyszły rok z uwagi, że
nie wyłoniono w przetargu żadnej firmy.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk stwierdził, iż ma wątpliwości co do wypłacenia tzw. „trzynastej
pensji” pracownikom w związku z likwidacją Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Lewinie Brzeskim.
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, wyjaśniając, że od przyszłego roku jednostka będzie w innym dziale
i dlatego też należy z każdym pracownikiem z dniem likwidacji się rozliczyć.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dodał, aby dokonać likwidacji placówki do końca roku
i utworzyć nową jednostkę organizacyjną to należy zamknąć wszystkie zobowiązania finansowe dotyczące
tej placówki. Pracownicy będą pracować w tej nowej placówce.
Przewodniczący Rady samorządu Miasta zapytał – czy również pracownicy otrzymają odprawy?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.
Radny Piotr Barszcz zapytał o przeznaczone środki w wysokości 6.500,00 zł na naprawę bramy wejściowej
i uszkodzonych elementów metalowych na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy.
Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk przypomniał, że to Komisja Rozwoju Gospodarczego w wyniku
przeprowadzonego przeglądu obiektów sportowych w 2015 rok wnioskowała o naprawienie bramy
i uszkodzonych elementów.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o przeznaczone środki w wysokości
83.926,92 zł na przeprowadzenie remontu lokali mieszkalnych położonych w Przeczy, co to są za lokale.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, że są to lokale przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej OT w Opolu i na te
lokale gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową jak również na budowę i przebudowę przejętych
dróg położonych w Skorogoszczy i w Przeczy. Pozwoli to gminie na uporządkowanie funkcjonowania
Wspólnoty Mieszkaniowej w Przeczy i wybudowania kanalizacji sanitarnej.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny poruszył temat remontu albo
zakupu nowego pieca do Klubu Sportowego „Olimpia” w Lewinie Brzeskim. W wyniku sprawdzenia kosztów
remontu pieca to się okazuje, że jest bardziej korzystniej ze złomować stary piec i zakupić nowy.
Skarbnik Gminy poinformowała, jakie należy podjąć działania w celu zakupienia nowego pieca.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Uwaga – stan członków Komisji 4 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk przypomniał, że zgodnie z planem pracy komisji na rok
2016 jest temat realizacja wybranej inwestycji. Zaproponował komisję wyjazdową do miejscowości
Oldrzyszowice i przeprowadzić wizję zadania pn. „Remont i przebudowa chodników w drogach
powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”.
Komisja ustaliła posiedzenie wyjazdowe na m-c listopada 2016r.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa wnosi o dokonanie wycinki suchych drzew na drodze wojewódzkiej między
miejscowościami Łosiów – Kopanie.
Burmistrz poinformował, że w powyższej sprawie wystąpi do zarządcy drogi.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan
poinformowała, że zarządca drogi otrzymał już decyzje pozwalającą na wycinkę suchych drzew.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny wnosi o pomalowanie pasów przejście dla pieszych (przy byłym budynku Diory) w ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Wnioskował
o pomalowanie pasów w ulicy Kościuszki i w ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim. Pasy zostały pomalowane
tylko w ulicy Moniuszki w Lewinie Brzeskim.
Następnie zwrócił uwagę na wykonany chodnik w ulicy Krasickiego w Lewinie Brzeskim, że sam
chodnik jest bardzo ładnie wykonany tylko, że zostały z powrotem założone stare uszkodzone krawężniki.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.55 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Protokół zatwierdzono
…………………………….

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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