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 P R O T O K Ó Ł    NR 25/2017 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
z dnia 21 marca 2017r. 

  
 
 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 6 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 protokołu. Nieobecny radny Przemysław Ślęzak. 

 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił  wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego: 
 
1) z dnia 21 marca 2017r.  o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał  

w sprawie: 

 zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok; 

 zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 

 zaciągnięcia pożyczki; 

 zaciągnięcia pożyczki; 

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   
 

2) z dnia 23 marca 2017r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego projektu  uchwały 
o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów 
i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin 
Brzeski. 

 
Komisja w składzie  6 osobowym  -  jednogłośnie 6  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 komisji po wprowadzeniu zmian przedstawia się 
następująco :  
 
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 20 grudnia 2016r.  
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 grudnia 2016r.  

    do dnia 13 marca 2017r. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont  
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski; 

2) przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lewinie Brzeskim za rok 2016; 

3) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz  
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; 

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a gminą Lewin  
Brzeski o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie; 

5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok”; 

6) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz; 
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7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin  
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Fabrycznej w Lewinie  
Brzeskim, 

8)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok 
9)  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 
10)  zaciągnięcia pożyczki  (udział unijny w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg  lokalnych” 

– 928.094 zł), 
11) zaciągnięcia pożyczki  (udział unijny w  zadaniu inwestycyjnym pn. „Ochrona in situ…” – 981.892,33 

zł), 
12) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  (udział własny w ramach operacji „Budowa lub 

modernizacja dróg  lokalnych” –  781.886 zł), 
13) o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów 

i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze 
gminy Lewin Brzeski. 

4. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności komisji za 2016r. 
i planu pracy na 2017 rok. 

5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania: 
 
Komisja w składzie 6 osobowym  -  jednogłośnie  6 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia. 
 
Do pkt  1 
 

Zatwierdzenie protokołu Nr 24/2016 z posiedzenia w dniu 20 grudnia 2016r. 

 

 Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu. 
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną 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 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 24/2016 – jednogłośnie – 6 głs.  „za”. 

 
Do pkt 2 
 

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 12 grudnia      
2016r.do dnia 13 marca 2017r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał o przekwalifikowany lokal mieszkalny na lokal socjalny położony  
w Skorogoszczy. 
 
Burmistrz Artur Kotara udzielił wyjaśnień. 
 
Kolejne zapytanie radnego Dariusza Zięby dotyczyło wyrażonej zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej działki nr 311/49 położonej w Skorogoszczy.  
 
Burmistrz Artur Kotara udzielił wyjaśnień. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o przeznaczone nieruchomości gruntowe 
położone przy ul. Kościuszki i ul. Asnyka w Lewinie Brzeskim pod tymczasowe  obiekty budowlane 
(kontenery). 
 
Burmistrz Artur Kotara udzielił wyjaśnień. 
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Kolejne zapytanie radnego Dariusza Zięby dotyczyło: 

 ogłoszonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 55/6 położonej  
w Mikolinie –   czy powyższy teren to byłe boisko sportowe? 

 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Skorogoszczy przy ul. Armii 
Krajowej nr  4 w Skorogoszczy – czy to jest już ostatni  lokal do sprzedaży? 

 
Burmistrz Artur Kotara udzielił wyjaśnień. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał Burmistrza czy teraz będą się odbywały cykliczne spotkania 
Burmistrzów w audycji radiowej „Samorządowa Loża Radiowa”. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło ograniczenia do 20t przejazdu samochodów przez 
most nad kanałem ulgi rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim w kierunku do Niemodlina. 
 
Szczegółowej informacji udzielił Burmistrz. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał o udział Burmistrza w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Koordynacji 
Programów UMWO. 
 
Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło zbliżającego się terminu naboru na rewitalizację dot. 
realizacji „Budowy centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno - kąpielowym w Lewinie 
Brzeskim” o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych oraz jakie będą podejmowane  
czynności przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o rozstrzygnięty konkurs V edycji 
„Najaktywniejsze Sołectwo obszaru Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej”. 
 
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami P. Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała, 
że konkurs był ogłoszony w trzech kategoriach tj. „Kultywowanie Tradycji i Obyczajów”, „Najbardziej 
Zadbane Sołectwo”, „Najlepsza Inicjatywa Ekologiczna” 
W kategorii „Kultywowanie Tradycji i Obyczajów”  - sołectwo Chróścina zajęło 2 miejsce a w kategorii  
„Najbardziej Zadbane Sołectwo” wyróżnienie otrzymało sołectwo Mikolin. 
 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
sprawozdania. 
Komisja w składzie  6  osobowym  - jednogłośnie  6 głs. „za” zaopiniowała  pozytywnie sprawozdanie. 

 
Do pkt 3 
 

Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawie : 
 
ppkt 1 
 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont  
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski; 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - przedłożona uchwała jest 
wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu Brzeskiego odnośnie współfinansowania 
budowy chodników w drogach powiatowych znajdujących się na terenie miasta i Gminy Lewin Brzeski. 
Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Powiat Brzeski na podstawie stosownej pisemnej umowy. 
Szacunkowa wartość dofinansowania z budżetu Gminy wyniesie do 100.000,00zł jednak nie więcej niż 50% 
wartości realizowanego zadania. Zakres zadania dotyczy przebudowy chodnika w drodze powiatowej  
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Nr 2151 O - ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. 
Kilińskiego. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 2 

przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim za rok 2016; 

 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały 

poinformował, że zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy 
społecznej ma obowiązek przedłożyć radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz 
przedłożyć potrzeby w tym zakresie. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o rozdział 85214 – zasiłki  
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a dotyczące udzielonych zasiłków  
z innych przyczyn dla 18 rodzin oraz w sprawie przyznanej dotacji, która wynosiła 203,68 zł w ramach 
„Karta Dużej Rodziny”. 
 
Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim Krystyna Warchał – Lenartowicz wyjaśniła z jakiego tytuł przyznano 
rodzinom zasiłek oraz otrzymanej  dotacji na obsługę zadania „Karta Dużej Rodziny”. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że jedną z najczęstszych przyczyn korzystania  rodzin ze świadczeń  
pomocy społecznej jest bezrobocie pomimo, że się zmniejsza. 
 
Kierownik Krystyna Warchal – Lenartowicz poparła przedmówcę zwracając jednocześnie uwagę na wzrost 
liczby osób niepełnosprawnych uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że może to być spowodowane, że lekarze położnicy 
są za tym, aby matki rodziły naturalnie, nie chcą stosować zabiegów cesarskich cięć. Poród jest wymuszany 
siłami natury poprzez wymuszanie, wyduszanie dziecka, co często powoduje, że dziecko jest uszkodzone 
neurologicznie. Lekarze nie zwracają w ogóle uwagę gdzie warunki rodzącej nie predysponują do porodu 
naturalnego siłami natury. W naszym mieście jest wiele takich osób z porażeniem mózgowym. Jest to trend 
bardzo niebezpieczny cofający nas bardzo daleko a kosztujący jeszcze więcej. Koszty rehabilitacji są bardzo 
wysokie a państwo nie za bardzo wspomaga. Największe szczęście dla rodziców jest gdy dziecko jest 
zdrowe. Może tak powiedzieć, ponieważ jest Prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim, gdzie w tym roku stowarzyszenie po raz pierwszy nie otrzymało  
z PFRON dotacji, co może spowodować zwolnienia pracowników a mają pod opieką 25 dzieci jak również 
osoby dorosłe. 

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że  świadczeniodawca gabinetu rehabilitacji  
w Lewinie Brzeskim chce zamknąć gabinet ze względu na ponoszone wysokie koszty jego utrzymania. 
Przekazywane środki przez NFZ są niewystarczające. Mieszkańcy naszej gminy zostaną pozbawieni dostępu 
do rehabilitacji a nie każdy będzie mógł samodzielnie dojechać do Brzegu. 
   
Radny Roman Pudło zaznaczył, że kobiety są coraz słabsze nie potrafią siłami natury urodzić i tu powstaje 
problem. 
 
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło, 
radny Antoni Rak, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, radny Dariusz Zięba. 
 

Komisja nie wniosła więcej uwag zapytań do przedłożonego sprawozdania. 



 5 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały 
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 
 

przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz  
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej burmistrz składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na definicję co to jest rodzina ponieważ w dalszej części 
sprawozdania jest wyszczególniona liczba rodzin objętych pomocą społeczną a nie ma wyszczególnionych 
liczby małżeństw. Ponieważ uważa, że mąż i żona stanowią małżeństwo a nie  rodzinę. Dla Niego rodzina to 
rodzice i dzieci lub rodzic i dzieci. 
 
Kierownik Krystyna Warchał – Lenartowicz udzieliła szczegółowych wyjaśnień na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej, co to jest rodzina. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk stwierdził, że jest bardzo dobrze, że jest możliwość zatrudnienia 
dwóch asystentów rodziny, którzy swoim działaniem wspierają rodziny. 
 
Radny Dariusz Zięba pochwalił propozycję zabezpieczenia środków na utworzenie przy szkołach w Łosiowie 
i w Skorogoszczy Świetlicy Terapeutycznej jak  jest w Lewinie Brzeskim. 
  
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały 
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 4 
 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a gminą Lewin  
Brzeski o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie; 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - Rada Miejska w Lewinie Brzeskim 

w dniu 7 kwietnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XVII/194/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla ofiar 
przemocy, które mieścić się będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego. 
Mieszkanie zostało uruchomione 1 grudnia 2016 r. ale, żeby móc kierować do niego mieszkańców naszej 
gminy – dotkniętych przemocą domową – niezbędne jest zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Brzeskim a Gminą Lewin Brzeski o współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Porozumienie może być zawarte po wyrażeniu zgody Rady 
miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
 
Przewodniczący Komisji odnosząc się do przedłożonego projektu uchwały, stwierdził, że to ofiara winna 
pozostać w mieszkaniu a nie jego opuszczać, nie może się z tym zgodzić. Przede wszystkim to sprawca 
winien być wyeksmitowany.  
 
Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że to osoba poszkodowana potrzebuje schronienia aby w tym czasie 
prowadzić postępowanie wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie. 

Komisja nie wniosła więcej uwag zapytań i uwag. 
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
Komisja w składzie  6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 5 
 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok”; 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - przyjęcie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok” 
jest obligatoryjnym zadaniem gminy i wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. 
Zgodnie z treścią art. 11a. ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2016.1948 ze zm.) do przyjęcia uchwały 
upoważniona jest rada gminy. 
Program powinien obligatoryjnie określać sposoby: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 
Gminy Lewin Brzeski” zgodnie z wymogiem art. 11a. ust. 7 został przedstawiony do zaopiniowania 
Brzeskiemu Towarzystwu Miłośników Zwierząt, Fundacji Fioletowy Pies, Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Brzegu oraz Zarządowi Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. W celu 
realizacji obowiązku ustawowego zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok”. 
 
Przewodniczący Komisji podsumowując przedłożony program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt powiedział, że jest bardzo szczegółowo wszystko opisane, opieka 
weterynaryjna jest zapewniona jak również opieka nad wolno żyjącymi kotami, które są dokarmiane  
w miejscu ich bytowania. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał czy jest zaplanowane czipowanie zwierząt. 
 
Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan poinformowała, że na ten cel nie zostały zabezpieczone środki  
w budżecie.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że bardziej są potrzebne środki na dopłatę na 
sterylizację zwierząt.  
 
Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan poinformowała, że w roku 2016 wysterylizowano 33 koty 
bezdomne i są zaplanowane środki. 
 

Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 

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

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz; 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - w związku z obowiązkiem 

wypełnienia zadania nałożonego przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. U. 2016r. poz. 744) zachodzi konieczność zmiany nazw ulic upamiętniających lub 
nawiązujących do komunizmu i innych systemów totalitarnych. Do w/w ustawy nie stworzono listy 
nazwisk, nazw i dat, które zdaniem ustawodawcy winny być zmienione. W celu analizy istniejącego 
nazewnictwa i stworzenia listy ulic, placów czy obiektów wymagających zmiany w oparciu o ustawę 
powołana została specjalna Komisja ds. nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Lewin Brzeski. 
Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2017 roku w sali narad Urzędu Miejskiego. 
W wyniku analizy wykazu ulic w mieście Lewin Brzeski, komisja uznała, że zmianie podlegają następujące 
nazwy ulic: 
1. ul.. M. Buczka nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku 
2. ul. J. Krasickiego nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku 
3. ul. Świerczewskiego nadana Uchwałą nr 7/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1959roku 

Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione nazwy ulic wymagają zmiany Komisja zaproponowała 
następujące nazwy: 
1. ul. Buczka na ulicę Węgierska; 
2. ul. J. Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego; 
3. ul Świerczewskiego na ul. Hallera. 
W wyniku analizy wykazu miejscowości i ulic w Gminie Lewin Brzeski, komisja uznała, że: 
1. ul. Gen. Karola Waltera Świerczewskiego w miejscowości Skorogoszcz nadana Uchwałą nr XX/93/87 
Rady Narodowej Miasta i Gminy Lewin Brzeski z dnia 29 maja 1987 roku z uwagi na fakt, że przedmiotowa 
nazwa wymaga zmiany, Komisja zaproponowała, aby tak jak w przypadku zmiany nazwy na terenie miasta 
Lewin Brzeski nazwę ulicy Świerczewskiego zmienić na nazwę ulica Hallera. 
2. Nazwę Osiedle XXX – lecia nadaną Uchwałą Nr XVIII/74/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy Lewin 
Brzeski z dnia 30 listopada 1977roku w miejscowości Skorogoszcz z uwagi na fakt, że ogólna nazwa nie 
funkcjonuje w społeczności lokalnej a obszar osiedla posiada wydzielone i nazwane ulice komisja 
postanowiła zrezygnować całkowicie z w/w nazwy dla osiedla. 
Uzasadnienie: 
Marian Buczek – polski działacz socjalistyczny i komunistyczny. Członek kolejno Polskiej Partii 
Socjalistycznej, PPS-Opozycji, Komunistycznej Partii Polski. W latach 1915–1917 w Legionach Polskich 
gdzie dosłużył się stopnia podporucznika. 
Jan Krasicki, także Janek Krasicki, ps. Kazik, Janek (ur. 18 września 1919 w Sowlinach, zm. 2 września 1943 
w Warszawie) – polski działacz komunistyczny, młodzieżowy działacz i agitator stalinowski, funkcjonariusz 
Komsomołu we Lwowie, następnie członek grup dywersyjnych, członek Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii 
Ludowej, formalnie ogłoszony przewodniczącym Związku Walki Młodych. 
Karol Wacław Świerczewski, ps. „Walter” (ur. 10 lutego 1897 w Warszawie, zm. 28 marca 1947 pod 
Jabłonkami) – generał pułkownik Armii Czerwonej i generał broni Wojska Polskiego, kandydat nauk 
wojskowych, działacz komunistyczny sowiecki, hiszpański oraz polski, członek prezydium tajnego 
Centralnego Biura Komunistów Polskich przy KC WKP(b) (styczeń-sierpień 1944) roku i Komitetu 
Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, wiceminister obrony narodowej, poseł do Krajowej Rady 
Narodowej i na Sejm Ustawodawczy 1947–1952. 
Ulica Węgierska – proponowana nazwa upamiętnienia współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a 
węgierska Gminą Szegvar. W roku 2017 mija 20 rocznica nawiązania współpracy pomiędzy Gminami.  
Ulica Ignacego Krasickiego – Ignacy Krasicki Urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem poeta, 
prozaik i publicysta, kawaler maltański zaszczycony Krzyżem Devotionis. Biskup warmiński od 1767, 
arcybiskup gnieźnieński od 1795, książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent 
Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie, kapelanem króla Stanisława Augusta. Był współorganizatorem 
często uczestnikiem tzw. obiadów czwartkowych.. Twórczość Ignacego Krasickiego jest niezwykle bogata, 
oprócz literatury pięknej pisał prace z zakresu homiletyki, teologii, heraldyki. Ogłosił dwutomową 
encyklopedię, pisał Listy o ogrodach, artykuły do „Monitora” i własnej gazety „Co Tydzień”. Podejmował 
prace przekładowe z Plutarcha, tłumaczył Pieśni Osjana, fragmenty Boskiej Komedii Dantego, utwory 
Anakreonta, Boileau, Hezjoda, Teokryta; napisał rozprawkę ”O tłumaczeniu ksiąg”. 
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Ulica Hallera - Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960  
w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich od 4 
października 1918 roku, komendant Legionów, od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku, pełniący obowiązki 
komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku , minister bez teki w drugim rządzie Władysława 
Sikorskiego w październiku 1939 roku, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w 1920 
roku, dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Generalny Inspektor Armii 
Ochotniczej w 1920 roku, prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy w 1937 roku, Komendant Polowych 
Drużyn Sokolich w 1913 roku, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny  
i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari. Rok 2017 został ogłoszony rokiem Gen. Hallera 
przez Senat RP. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał – czym się kierowano 
propozycją zmiany nazwy ulicy z Buczka na ul. Węgierską. 
 
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Rady 
Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża zabierając głos wyjaśniła w jaki sposób będą przeprowadzane konsultacje. 
 
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, radny Roman Pudło, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny, Sekretarz Gminy Barbara Chyża. 
 
Komisja zaproponowała powołać do składu komisji ds. konsultacji : 
 1) w mieście Lewin Brzeski: 
       -   Wioletta Kruk – Jaromin   -  pracownik Urzędu  
       -   Robert Laszuk  -  radny Rady Miejskiej   
       -   Andrzej Grabny  -  Przewodniczący Rady Samorządu Miasta 
  2) we wsi Skorogoszcz: 
       -  Joanna Bieniusa  -  pracownik Urzędu 
       -  Dariusz Zięba  -  radny Rady Miejskiej  
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 7 
 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin  
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Fabrycznej w Lewinie  
Brzeskim; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara poinformował, że niniejsza uchwała 
umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim. 
Powyższa zmiana spowoduję przeznaczenie terenów pod funkcję umożliwiające lokalizacje ciągów 
pieszych, zieleni izolacyjnej oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Uwaga – stan członków Komisji 5 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk 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 8 

 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 dotyczy zwiększenia w zakresie podatku od nieruchomości od osób 
prawnych  ( 1.107.156  zł ). 
II. Zmniejszenie  planowanych dochodów następuje w związku z: 

 otrzymaniem  pisma od Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ostatecznej kwoty dotacji  
przedszkolnej przewidzianej dla gminy Lewin Brzeski ( pismo z dnia 02.02.2017r. ZFK.3122.3.2017-  kwota 
zmniejszenia 155.208 zł), 

 ukazaniem się na stronie Ministerstwa Finansów ostatecznej kwoty w zakresie subwencji oświatowej 
(7.354 zł ) przyznanej Gminie Lewin Brzeski na 2017 rok. 

III. Przeniesienie planowanych dochodów wysokości 6.690 zł następuje w związku z podziałem na 
poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego (po podziale otrzymanej dotacji oraz w/w przeniesieniu dotacja wynosi 
Dz.801,80104 -  373.302 zł , Dz. 801,809149- 6.690 zł ). 
IV. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.492.226 zł następuje w związku z zabezpieczeniem  
w planie środków finansowych z przeznaczeniem na: 

 remonty dróg gminnych  ( 159.575 zł), 

 wydatki w zakresie podziału i wyceny nieruchomości do sprzedaży ( 10.000 zł ), 

 wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Miejskim ( 160.000 zł – uzupełnienie 
braków), 

 zwrot środków do Ministerstwa Finansów w związku ze zwrotem subwencji oświatowej za 
2014 rok   (170.000 zł), 

 wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie ( 750.956 zł ), 

 wydatki związane z oczyszczaniem ( 20.000 zł ), 

 wydatki związane z utrzymaniem zieleni ( 10.000 zł ), 

 zabezpieczenie środków na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu   
w zakresie  piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymania obiektów sportowych 
(85.000 zł ), 

 udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu  z przeznaczeniem na budowę i przebudowę chodników 

 w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski ( 100.000 zł ), 

 zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa drogi gminnej  do terenów rekreacyjnych przy zbiorniku 
wodnym  w m. Kantorowice i Nowa Wieś Mała’’ (100.000 zł), 

 zadanie inwestycyjne pn. ,, Przebudowa ul. Asnyka w m. Lewin Brzeski’’ ( 46.125 zł), 

 zadanie inwestycyjne pn. ,, Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Lewin Brzeski’’ ( 29.520 zł ), 

 zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa drogi w m. Mikolin’’ ( 20.000 zł ), 

 zakup gruntu pod budowę basenu w Lewinie Brzeskim - działka nr 476 o pow. 0,2160 ha 
(150.000 zł), 

 zwiększenia środków na dotacje w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków ( 18.000 zł ), 

 zadanie inwestycyjne pn.,, Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Sarny Małe’’ 
(2.050 zł), 

 zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno -
kąpielowym w Lewinie Brzeskim’’- wykonanie studium wykonalności i programu funkcjonalno - 
użytkowego (661.000 zł). 

V. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 10.000 zł  dotyczy przeniesień środków 
finansowych wynikających z podjętych uchwal sołectw Buszyce i Sarny Małe, w tym:  
zmniejszenia 

 środków sołectwa Sarny Małe (zieleń – 2.500 zł ), 

 środków sołectwa Sarny Małe (wydatki bieżące świetlicy- 2.500 zł ), 

 środków sołectwa Buszyce ( 5.000 zł ), 
       z przeznaczeniem na: 
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 wydatki sołectwa Buszyce związane z promocją ( 1.000 zł ), 

 wydatki sołectwa Buszyce związane z remontem świetlicy i jej wyposażeniem( 4.000 zł ), 

 zadanie inwestycyjne pn. ,, Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Sarny Małe’’(5.000 zł). 
VI.  Zmniejszenie planowanych rozchodów następuje w związku z nadpłatą kredytu w wysokości 29.743 zł 
w roku 2016 ( kredyt dot. zadania inwestycyjnego pn. ,, przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice- 
Błażejowice” - BGK). 
VII. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.517.889 zł  odbywa się w związku z rozliczeniem 
 budżetu roku 2016. 

 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o zwrot środków do Ministerstwa Finansów w związku ze 
zwrotem subwencji oświatowej za 2014 rok, których to szkół dotyczy, czy tylko gimnazjum.  
 
Kierownik Wydziału OK Marek Nowak wyjaśnił, że dotyczy zwrotu środków z 4 placówek oświatowych. 
 
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, 
radny Antoni Rak Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin 
Brzeski Andrzej Grabny. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał czy będzie remontowany 
chodnik Lewin Brzeski – Kantorowice. Jak Mu wiadomo był wykonany projekt a w wykazie zadań 
inwestycyjnych planowanych w 2017r. nie jest ujęty. 
 
Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień o prowadzonych uzgodnieniach i możliwościach wybudowania 
chodnika. 
 
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Przewodniczący Komisji 
Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara. 
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 9 
 

zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy, 
informując, że dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami 
w roku bieżącym w celu doprowadzenia do zgodności planu budżetowego obowiązującego w roku 2017r. 
Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego 2016 w kwocie 
1.517.889,00 zł. W rozchodach zmieniono wysokość spłat rat kapitałowych przypadających w 2017 roku  
i w latach kolejnych zgodnie z otrzymanym harmonogram. Wysokość spłaty rat kapitałowych w 2017 roku 
po zmianach stanowią kwotę 2.885.066,33 zł. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 10 
 

zaciągnięcia pożyczki; 
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Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała  Skarbnik Gminy, 
wyjaśniając, że powyższą uchwałę podejmuje się w związku zabezpieczeniem środków  - zaciąga się 
pożyczkę w kwocie 928.094,00 zł na wydatki kwalifikowane dotyczące płatności – dofinansowania  
w ramach środków europejskich na realizację inwestycji „Budowa lub modernizacja dróg  lokalnych” w m. 
Przecza , Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna i Wronów. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 11 
 

zaciągnięcia pożyczki; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała  Skarbnik Gminy, 
wyjaśniając, że powyższą uchwałę podejmuje się w związku zabezpieczeniem środków - zaciąga się 
pożyczkę w kwocie 981.892,33 zł na wydatki kwalifikowane dotyczące płatności – dofinansowania  
w ramach środków europejskich na realizację inwestycji „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz  
z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Lewin Brzeski wraz 
z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej” 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 12 
 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego;   
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała  Skarbnik Gminy 
informując, że powyższą uchwałę podejmuje się w związku z zabezpieczeniem środków na udział własny  
- kredyt długoterminowy w kwocie–  781.886 zł na  finansowanie inwestycji - „Budowa lub modernizacja 
dróg  lokalnych” w m. Przecza , Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna i Wronów. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  4 
 

Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2016r. 
i planu pracy na 2017r.  
 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapoznał z treścią opracowanego sprawozdania  
z działalności Komisji za rok 2016 zwracając się do członków Komisji czy chcieliby wprowadzić uzupełnienie 
do przedstawionego sprawozdania. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek jak również uzupełnienia treści sprawozdania. 
Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do Członków Komisji  czy mają 
propozycje omawiania innych tematów w poszczególnych miesiącach, które zostały ujęte w projekcie 
planu pracy komisji na 2017 rok. 
 
Członkowie Komisji nie złożyli propozycji zmian do projektu planu pracy Komisji.  

Projekt planu pracy Komisji stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt  5 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Niego i Rady 
Miejskiej: 
1) sprawozdanie Komisji z konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski dot. realizacji „Budowy 

centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno – kąpielowym w Lewinie Brzeskim”; 
2) sprawozdanie przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016 rok w placówkach  
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski – w szkołach i w przedszkolach. 

 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że każdy winien się zastanowić nad budową krytej 
pływalni, miał nadzieję , że będzie większe zainteresowanie społeczeństwa w konsultacjach. 
 
W dyskusji udział wzięli: Burmistrz Artur Kotara, radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji Robert 
Laszuk, Przewodniczący Rady Waldemar Włodek, radny Antoni Rak, radny Roman Pudło.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że świadczeniodawca gabinetu rehabilitacyjnego  
w Lewinie Brzeskim, który przyjmuje pacjentów na NFZ poinformował, że będzie musiał zamknąć gabinet, 
chyba, że gmina wspomoże Go finansowo. Podobna taka  sytuacja była w 2006r. kiedy to został gabinet 
zamknięty i zabrany sprzęt. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim 
korzystało z usług gabinetu rehabilitacyjnego ale od czasu zakupu specjalnego sprzętu przestali korzystać, 
gdzie ich udział wynosił 1.500 zł. Obecnie również Stowarzyszenie nie posiada środków, nie otrzymało 
dotacji w wysokości 276.000 zł. Należy podjąć działania aby gabinet mógł funkcjonować. Wraz  
z Burmistrzem już żeśmy się umówili na spotkanie z dyrektorem Oddziału Opolskiego NFZ, właśnie  
w sprawie finansowania działalności gabinetu rehabilitacyjnego, jakie będą efekty tego spotkania to się 
okaże. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny powiedział, że  to oznacza, że na terenie gminy 
nie będzie prowadzona żadna rehabilitacja w ramach NFZ tylko trzeba będzie jeździć do Brzegu jak również 
dzieci w Stowarzyszeniu nie będą miały rehabilitacji.  
Następnie Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał, kto reprezentuje gminę w Brzeskim Centrum 
Medycznym.  
 
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że przedstawicielem Rady Społecznej Brzeskiego Centrum 
Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Marek Nowak – Kierownik 
Wydziału OK. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował o zdarzeniu jakie spotkało 
pracownika w firmie, której pracuje a dotyczy to przyjmowania pacjentów przez Specjalny Oddział 
Ratunkowy w Brzegu. Pacjent doznał urazu oka podczas ustawiania maszyny którą obsługiwał,  
w celu udzielenia pierwszej pomocy udano się na SOR w Brzegu.  Osobie tej założono  tylko opatrunek bez 
żadnych badań i odesłano do szpitala w Opolu. Takie traktowanie pacjenta  jest karygodne, była to kpina ze 
strony lekarza. Zaznaczył, że to nie jest pierwszy taki przypadek traktowania pacjenta. Miał sposobność 
dowiedzieć się jak to przywieźli dwóch kierowców z wypadku tylko, że jedynym z nich był lekarz to nim 
bardzo szybko się zajęli, a drugiego kierowcę odesłali bez żadnych badań do domu. 
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Kierownik Wydziału OK Marek Nowak wyjaśnił na czym polega praca Rady Społecznej Brzeskiego Centrum 
Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Poinformował jakie należy podjąć 
działania w w/w przypadkach.  
 
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta 
Andrzej Grabny, Kierownik Wydziału OK Marek Nowak, radny Antoni Rak, radny Roman Pudło, radny 
Dariusz Zięba, Przewodniczący Rady Waldemar Włodek. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał w imieniu  mieszkańców Skorogoszczy czy istnieje Brzeska baza telefoniczna, 
ponieważ proszą mieszkańców o udzielenie adresu zamieszkania.  
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz. 
  
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.05 zamknął 
posiedzenie. 
   
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska  

Przewodniczący Komisji 
 
       Robert Laszuk 

 
 
Protokół zatwierdzono 
dnia 20 kwietnia 2017r. 

 
 


