PROTOKÓŁ

NR 19/2016

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 23 listopada 2016r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26

i trwało od godz. 1200 do godz. 1322

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnic-

twa i Ochrony Środowiska.

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego
1) z dnia 21 listopada 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał
w sprawie:
 aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Lewin Brzeski;
 przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.
2) z dnia 23 listopada 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projekt uchwały
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła przedłożone wnioski o wprowadzenie
projektów uchwał do porządku posiedzenia Komisji w celu zaopiniowania.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i propozycji zmian do otrzymanego porządku posiedzenia.
W związku z powyższym porządek posiedzenia przedstawia:

1. Zatwierdzenie protokołów Nr 17/2016 z posiedzenia w dniu 22 września 2016r. i Nr 18/2016 z posiedzenia w dniu 20 października 2016r.
2. Odnawialne źródła energii , panele słoneczne, fotowoltalika - zastosowanie w indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 października
2016r. do dnia 10 listopada 2016r.
4. Zapoznanie się z informacjami nt.:
1) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
2) Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane
z utrzymaniem zasobu gminy Lewin Brzeski.
3) Stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie
gminy Lewin Brzeski.
4) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
1) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski;
2) przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w
Gminie Lewin Brzeski”;
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4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski
5) poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki;
6) poparcia Apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice;
7) poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa;
8) poparcia Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków;
9) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Lewin Brzeski;
10) przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.
11) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
5. Zapoznaje się z projektem budżetu Gminy na 2017 rok oraz wieloletnią prognozą finansową – wydanie opinii.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołu Nr 17/2015 z dnia 22 września 2016r.

Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek do treści protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 17/2016 z dnia 22 września 2016r r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Zatwierdzenie protokołu Nr 18/2015 z dnia 22 października 2016r.

Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek do treści protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 18/2015 z dnia 22 października 2016r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2

Odnawialne źródła energii , panele słoneczne, fotowoltalika - zastosowanie w indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych.
Informacje na niniejszy temat przedstawili doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu p. Dariusz Grabowiecki i p. Barbara Lesik zapoznając zebranych
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o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych na realizację inwestycji przez indywidualnych inwestorów oraz możliwościach dofinasowania zadań. Jaką pomoc udzielają dla potencjalnych inwestorów
w ramach programów obecnie realizowanych.
Do pkt. 3

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 października
2016r. do dnia 10 listopada 2016r.
Radna Anna Zacharewicz poprosiła o wyjaśnienie w sprawie mostku w Kantorowicach.

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że jest do bieżąca modernizacja nawierzchni przed płytą najazdową na
mostek jest zapadlina, którą należy na bieżąco wyremontować.

Radna Ilona Gwizdak poprosiła o udzielenie informacji nt. udziału w debacie zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Brzegu nt. „Bezpieczny senior”. Czy na terenie naszej gminy można byłoby zorganizować serię spotkań z seniorami?
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że jest to możliwe, w związku z tym szukamy
dofinasowania aby stworzyć szerszy projekt z zamiarem spotkań w trzech miejscowościach gminy tj. w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie. Tematycznie również chcielibyśmy poszerzyć projekt nie tylko
skupiać się na bezpieczeństwie ale również na stanie zdrowia, poprawie kondycji ruchowej.

Członkowie Komisji nie zgłosili innych zapytań i uwag.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński 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.
Do pkt. 4
ppkt 1

Zapoznanie się z informacjami nt.

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.

Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań do przedłożonej informacji.
Komisja przyjęła informację do wiadomości bez uwag.
ppkt 2

Potrzeby i możliwości zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Wydatki związane
z utrzymaniem zasobu gminy Lewin Brzeski.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zadłużenia w Zarządzie Mienia Komunalnego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, dlaczego zadłużenie się zwiększa i jakie podejmowane są środki aby wyegzekwować należności od najemców.
Radna Ilona Gwizdak poprosiła o informacje na temat kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara i Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
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Innych zapytań do informacji nie zgłoszono. Komisja przyjęła informację do wiadomości.
ppkt 3

Stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie
gminy Lewin Brzeski.

Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na przebieg drogi wojewódzkiej nr 462 czy jest prawidłowo oznaczony
oraz na nieprawidłowe oznaczenie dróg w miejscowości Mikolin. Ponadto proponuje aby w zamierzeniach
inwestycyjnych zmierzających do poprawy funkcjonalności gminnej sieci komunikacyjnej wprowadzić –
budowę dróg rowerowych wzdłuż drogi krajowej i drogi wojewódzkiej.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński proponuje w zamierzeniach wprowadzić – remont ulicy
Cmentarnej w Łosiowie i lewoskrętów przy drodze krajowej.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.

Komisja przyjęła przez aklamację wprowadzenie dodatkowych zapisów do niniejszej informacji.
Do pkt. 5
ppkt 1

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :

przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że w dniu 27.10.2015r.
Rada Miejska w Lewinie Brzeski podjęła Uchwałę Nr XII/118/2015 z dnia 27.10.2015r. w sprawie wyrażenia
woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy jest kluczowym dokumentem przy ubieganiu się o wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających gospodarkę opartą na efektywności
energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Pokazuje w jaki sposób i jakimi działaniami gmina zmierza do redukcji zużycia energii finalnej,
zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W załączniki wykazane są zadania, które są przewidziane do realizacji. Ponadto chcielibyśmy dopisać zadania, które na tą
chwile nie mogą być zrealizowane , takie jak farma fotowoltaiczna, małe elektrownie wodne realizowane
przez gminę dla zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną – oświetlenia uliczne, jednostek i obiektów
gminnych. Na chwilę obecną nie ma możliwości zdobycia na realizację tych zadań środków finansowych ale
w przyszłości być może będzie możliwość. Zadania te proponuje się dopisać na listę rezerwową. Wprowadzenie poprawek zostanie przedłożone na sesję Rady Miejskiej.
Zapytania i uwagi:

Radna Ilona Gwizdak poprosiła o wyjaśnienie na jakiej zasadzie będzie działał zespół powołany ds. zarządzania energią.
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Artur Kotara.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 2

przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uzasadnienie do projektu - szczegółową sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Ustawa ta nakłada
na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, roczny
program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że w związku ze zgłoszeniem przez Radnych oraz Stowarzyszenia możliwości
przystąpienia do konkursu być może w ciągu roku pozyskamy dodatkowe środki, które będzie można przeznaczyć na zorganizowanie konkursów dla stowarzyszeń na realizację zadań.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie
Lewin Brzeski”.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że w dniu 29 września
2016 roku Rada Miejska w Lewinie Brzeskim przyjęła Uchwałę Nr XXII/225/2016 w sprawie wyważenia woli
przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie
opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. W związku z faktem, iż
Partnerem Wiodącym przedmiotowego przedsięwzięcia jest Powiat Opolski to on zleca w imieniu wszystkich Partnerów wykonanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania. Gmina Lewin Brzeski partycypując w kosztach jego wykonania przekaże kwotę 4.000,00 zł na jako wkład własny.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej
na południe od drogi nr 458 Obórki – Lewin Brzeski. Zmianą objęto zachodnią część obszaru planu z 2004 r.
Tereny przeznaczone w dotychczas obowiązującym planie pod zieleń urządzoną (ZP) i (ZP I) zostały przeznaczone w zmianie planu pod tereny : zabudowy letniskowej, usług sportu i rekreacji, zieleń parkową oraz
drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi pieszo – rowerowe, parkingi. Planuje się wydzielić na tym terenie ok.
100 działek rekreacyjnych.
Zapytania i uwagi.
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, czy będzie realizowana budowa infrastruktury na tym terenie jak wskazano w planie tj. m.in. place zabaw, kąpielisko, pola biwakowego itp.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że wszystko zależy od celów i priorytetów, jeżeli Rada będzie chciała zagospodarowywać ten zbiornik to będziemy wykonywali. Zależeć to będzie od programów z których będzie
możliwość pozyskania środków na ich realizację.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5

poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara poinformował, że niniejszy projekt
uchwały jak i kolejne trzy przygotowane zostały na wniosek zwróciły się o poparcie apelów w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów o ustaleniu granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic tych gmin.
Przewodniczący Rady dodał, że przedkładane są cztery projekty uchwał w sprawie poparcia apelu odnośnie
przesunięcia granic miasta Opola. Na wniosek Przewodniczących rad Gmin przygotowano niemniejsze projektu uchwał.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6

poparcia Apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice;
Uzasadnienie do projektu uchwały nie przedstawiono.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7

poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy
gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa;
Uzasadnienie do projektu uchwały nie przedstawiono.
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8

poparcia Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.
Uzasadnienie do projektu uchwały nie przedstawiono.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że niniejszy projekt
uchwały przedkłada się w celu realizacji zapisów zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zgodnie z którym - w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz,
albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy
w opracowywaniu planów miejscowych oraz opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków w sprawie sporządzenia
lub zmiany planu miejscowego.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10

przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że niniejszy projekt
uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, gdyż w wyniku dokonanej analizy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lewin Brzeski wynika, że obowiązujące studium nie spełnia części ustaleń, wynikających z art. 10 ust. 1, 2 ustawy. Studium
także nie uwzględnia występujących na terenie gminy wszystkich złóż kopalin, a także nie wskazuje obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Nie uwzględniono także kwestii, będących przedmiotem kolejnych nowelizacji ustawy, które weszły w życie
po uchwaleniu zmiany studium w 2014r., w szczególności związanych z rewitalizacją, obszarami funkcjonalnymi oraz krajobrazem. W nowelizacji ustawy zawarto nowe wymagania dotyczące ochrony krajobrazu,
tj. rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym, granice obszarów priorytetowych; uwzględnienia zasad ochrony krajobrazu w kierunkach studium. W studium z 2014r. nie zostały także zawarte analizy demograficzne i ekonomiczne gminy, oraz bilans terenów zgodnie art. 10 ust. 5.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, jakich proponuje się dokonać zmian w budżecie gminy na 2016r. a mianowicie:
 zwiększenie planowanych dochodów w wysokość 305.174 zł następuje na podstawie: wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływu z otrzymanej darowizny, wpływu z różnych dochodów w ramach gospodarki ściekowej, wpłaty z dochodów w ramach gospodarki odpadami;

 zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 305.174 zł dotyczy w tym: wydatków związanych

wykonaniem , montażem znaków drogowych i 3 luster, wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami, wydatków ponoszonych w zakresie administrowanie lokalami komunalnymi, wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w przedszkolach, wydatków związanych
z funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, wydatków związanych z wynagrodzeniami świetlicy szkolnej w Lewinie Brzeskim, wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.

Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 109.000 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie: wydatków
ponoszonych na dokształcanie nauczycieli, wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi
w oświacie, wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi, wydatków w zakresie wkładu własnego
do remontu dróg w m. Skorogoszcz i Przecza, funduszu sołectwa Kantorowice,

z przeznaczeniem na: wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, wydatków w zakresie
pomocy społecznej, wydatki z funduszu sołectwa Kantorowice, wydatków związanych z wymiana komputerów w Urzędzie Miejskim, wydatków związanych z zakupem komputerów w PSP Łosiów, wydatków związanych z zakupem kotła c.o. ( budynek LZS Olimpia w Lewinie Brzeskim), wydatków na dofinansowanie placu
zabaw w m. Skorogoszcz.
U w a g a: stan Radnych wynosi 4 posiedzenie opuścił Radny Władysław Górka.
Zapytania i uwagi:

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 6

Zapoznaje się z projektem budżetu Gminy na 2017 rok oraz wieloletnią prognozą finansową –
wydanie opinii.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara informując na wstępie jakie zadania inwestycyjne
zaplanowane zostały w budżecie gminy na 2017 rok na realizację których zostały podpisane umowy. Na
realizację jakich zadań wystąpiono o środki pomocowe.
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Po stronie przychodów zostały zaplanowane środki ze sprzedaży. Budżet jest lepszy po stronie podatku od
osób fizycznych. Dochody majątkowe rzutują na to jakie inwestycje będą realizowane. Jakie jeszcze inwestycje będziemy realizowali w roku przyszłym – złożony został wniosek do Aglomeracji Opolskiej na budowę
szkoły w Skorogoszczy i modernizację szkoły podstawowej w Łosiowie. Planowaliśmy również wystąpić
o środki na modernizację Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, które generuje największe koszty utrzymania ale
nie wychodzi wynik ekologiczny. W tym budżecie brakuje na płace w oświacie ok.1.100.000 zł. myślimy, że
będzie nadwyżka budżetowa, część brakującej kwoty uzupełnimy , resztę będziemy uzupełniać w trakcie
roku.
Radna Ilona Gwizdak zwrócił się z zapytaniem, czym obecnie zajmuje się Straż Miejska?

Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że Straż Miejska zajmuje się kontaktem z sołtysami w sprawie występujących problemów na terenie sołectw zwłaszcza spraw porządkowych, którymi Policja się nie zajmuje.
Zabezpiecza wszystkie imprezy, święta itp. I wszystkimi sprawami związanymi z zarządzaniem miasta.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.

Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017roku.
Przystąpiono do omówienia wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie uchwalenia.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 7

Sprawy różne - wolne wnioski.

Radną Grażynę Michalską z Buszyc ,wnosi:
1) oznaczenie wjazdu z drogi krajowej na drogę gminną od strony Łosiowa (słupkami krawędziowymi
U-2) w miejscowości Leśniczówka;
2) o wystąpienie do Zarządcy drogi o ustawienie znaku „zakaz wyprzedzania” na długości miejscowości Leśniczówka.
3) o ustawienie barierek przy przejściu dla pieszych w Leśniczówce.
Radna Ilona Gwizdak z Borkowic ponawia zgłoszony w dniu 26 września 2016r. do Urzędu Miejskiego
wniosek w części nie zrealizowanej tj. na wniosek mieszkańców wsi Mikolin zwraca się z prośbą o interwencję u właścicieli posesji, którzy nie koszą swoich działek. Psuje to wizerunek wsi i stwarza zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego. Rzecz dotyczy działek następujących właścicieli:
1) Pana Chojnackiego – działka na końcu ulicy Zamkowej, Dodatkowo z budynku spadają dachówki,
bezpośrednio na ulicę.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zaprosił obecnych w imieniu Przewodniczącego Rady na
sesję Rady Miejskiej.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Będkowska

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński

9

