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P R O T O K Ó Ł     NR   20/2016  z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym  w dniu 20 grudnia 2016r.   Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   i trwało od godz. 1200  do godz. 1258 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył  Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący  Komisji Rolnic-twa i Ochrony Środowiska. 
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 4 członków Komisji. Nieobecni – Rad-ny Władysław Górka.  Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do pro-tokołu.   Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił przekazany przez Przewodniczącego Rady wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 kwietnia  2016r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał  w sprawie:  1) określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, 2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.; 3) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 

4) zmiany uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych, w związku z czym powyższe projekty uchwał proponuje wprowadzić do porządku dzisiejszego posiedzenia w celu zaopiniowania.  Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.  Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków.  W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” przyjęła wniosek o wprowa-dzenie do  porządku posiedzenia niniejszych projektów uchwał.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia po wprowadzonych zmianach, który przedstawia się następująco:  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 09 grudnia 2016r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 1)   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017; 2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Staro-stwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;  4) zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski; 5) zarządzenia wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej; 6) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej  w zasób gminy Lewin Brzeski; 7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok; 8) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok; 
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9) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019  z perspektywą do roku 2023”; 10) uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski; 11) rocznego planu kontroli na 2017 rok; 12) zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017r.; 13) określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, 14) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.; 15) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  16) zmiany uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych; 4. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.  Komisja w składzie 4 osobowym  -  jednogłośnie  4 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.  Do pkt  1  Zatwierdzenie protokołu   Nr 19/2016  z dnia 23 listopada 2016r. 
 Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokółu.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie  protokołu   
 Nr  19/2015  z dnia  23 listopada 2016r. 
 Komisja w składzie 4 osobowym  -  jednogłośnie  4 głs. „za” zatwierdziła protokół.  Do pkt  2  Zaopiniowanie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 14 li-stopada 2016r. do dnia 09 grudnia 2016r.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego sprawozdania.  Komisja w składzie  4  osobowym  - jednogłośnie  4 głs. „za” zaopiniowała  pozytywnie sprawozdanie.  Do pkt.  4  Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawie :  ppkt 1   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco -  zgodnie z rozporządzeniem organ pro-wadzący szkoły wspólnie z dyrektorami szkół ustala plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który uwzględnia plany szkolne w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają spe-cjalności i formy kształcenia oraz maksymalna kwota dofinansowania opłat za doskonalenie realizowane  w uczelniach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli. Plan obejmuje również sposób realizacji prawa nauczycieli do doradztwa metodycznego – w naszej gminie doradztwo realizowane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2015 roku, zgodnie z którą doradztwo dla naszych nauczycieli realizuje Województwo Opolskie – Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego Działa Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji w Opolu. 
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Plan dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli przedstawiony w projekcie Uchwały został dnia 30 listopada 2016 roku ustalony na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli. W spo-tkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, tj. ZNP oraz NSZZ Solidarność Pra-cowników Oświaty i Wychowania – plan został  pozytywnie zaopiniowany przez te organizacje związkowe.    Zapytania i uwagi : Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy z nauczycielami, którzy korzystają z form doskonalenia podpisywane są kontrakty,  zobowiązania, że będą pracować na terenie Gminy przez jakiś okres czasu przy takim dofinansowaniu?  Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgodnie z przepisami takich umów nie ma i nie można zawierać.  Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 2 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację  zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim  na kolejny rok budżetowy 2017. W porównaniu do roku 2016 dotacja na 2017 rok jest mniejsza o kwotę 492,00 zł. 
Zapytania i uwagi : Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jaki koszt ponosi gmina z tego tytułu a jaki powiat?  Sekretarz Gminy wyjaśniła jakie koszty ponosi gmina Lewin Brzeski a jaki powiat z tytułu utrzymania od-działu.  Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 3  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację za-dania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu na kolejny rok budżetowy 2017. W porównaniu do roku 2016 dotacja na 2017 rok jest mniejsza o kwotę 160,00 zł.              
Zapytania i uwagi : Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, czy dofinasowanie daje jakieś korzyści?  
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Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Barbara Chyża.    Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 4  zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że w dniu  3 grudnia 2016 roku zakończyła się kadencja Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewina Brzeskiego, zgodnie z § 4 ust. 3 statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewina Brzeskiego - „Kadencja Rady Samorzą-du Miasta i Zarządu Samorządu Miasta trwa 4 lata, licząc od daty wyborów”. Podział miasta na  3 okręgi wyborcze wynika z obecnego stanu podziału przy wyborach Rady Miejskiej bieżącej kadencji.  Ponieważ wybory do Rady Samorządu Miasta zarządza Rada Miejska na podstawie § 19 ust. 4 Statutu  w terminie do 3–ch miesięcy po upływie ich kadencji przedkłada się projekt uchwały.  Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 5  zarządzenia wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że na podstawie Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa  cztery lata od daty ich wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5". Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie - Mikolin odbyły się w dniu  05 grudnia  2012r. i dniu 06 grudnia 2016r. zakończyła się 4 letnia kadencja natomiast w Sołectwie  Borkowice w dniu 13 grudnia 2012r. i w dniu 14 grudnia 2016r. zakończyła się 4 letnia kadencja Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji (§ 6 ust. 5 Statutu Sołectwa Mikolin i Statutu Sołectwa Borkowice).  Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 6  wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej  w zasób gminy Lewin Brzeski;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydz. GK Joanna Mokrzan informując, że   Pani Barbara Janek prowadząca działalność gospodarczą pn. Reh-art. Barbara Janek prowadzi Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś”, realizując tym samym zadania należące do sfery zadań własnych gminy wynikają-cych z ustawy o samorządzie gminnym. zwróciła się do Burmistrza Lewina Brzeskiego z prośbą o pomoc  w obniżeniu kosztów utrzymania lokali wynajętych od Gminy Lewin Brzeski, usytuowanych w budynku komunalnym w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52 pod prowadzoną działalność. 
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Burmistrz Artur Kotara dodał, że żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś” jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Lewin Brzeski, która świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci, a w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Opieka w placówce cieszy się dużym zainteresowaniem.  Od stycznia 2017 roku planowany jest system dwuzmianowości w placówce.   Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 7  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydz. OK Marek Nowak informując, że zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu oraz po-mocy rodzinom dotkniętym skutkami nadużywania alkoholu. Działania te gmina podejmuje w oparciu o roczny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem programu należy dokonać diagnozy skali i skutków nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczone są środki, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholo-wych. W programie uwzględniono następujące zadania: 
 prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim, 
 działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
 wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień, 
 finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, 
 finansowanie zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zapytania i uwagi : Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem w sprawie działalności Świetlicy Terapeutycznej, jaki jest udział dzieci z miasta a jaki z gminy w organizowanych zajęciach, feriach, turnusach wakacyjnych?  Kierownik Wydz. OK Marek Nowak wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wypoczynek Dyrektor Świetlicy informuje wszystkie szkoły o jego organizowaniu, jest możliwość korzystania z tych zajęć  również  przez dzieci z tere-nu gminy z tym, że rodzice muszą dzieci dowieść do placówki.  Zastępca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że świetlica jest gminna i każdy z rodziców, których dzieci mają problemy może skorzystać z porad  logopedy, pedagoga bądź z socjoterapii to może dziecko zapisać tylko trzeba dowieść do świetlicy. Jako Gmina nie organizujemy dowozów na zajęcia świetlicowe.   Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że konsultowała się z Dyrekcją Szkoły w Skorogoszczy odnośnie in-formacji dotyczącej ogłoszenia naboru na udział w zajęciach wakacyjno-zimowych nie uzyskała informacji. Prosi aby do Dyrektorów zostało wysłane takie zapytanie i wtedy proporcjonalnie dzieci z obszarów wiej-skich również mogłyby brać udział w tych zajęciach. Szkoła wie gdzie i jakie problemy są w rodzinach i które dzieci mogą skierować na takie zajęcia z informacją, że będzie potrzeba dofinasowania przez rodziców oraz dowóz dziecka do Lewina Brzeskiego. Natomiast z uwagi na to, że trudno skorzystać dzieciom ze Skoro-goszczy, Borkowic, Mikolina z codziennych wizyt w świetlicy, ponieważ jest kwestia dojazdu ma prośbę, żeby w puli zadań, które są na szkolenia nauczycieli, pedagogów zwiększyć liczbę godzin dla pedagoga w Skorogoszczy żeby muc zagospodarować ten czas dzieciom na miejscu. Drugi temat dotyczy przeznaczenia środków z programu na rozgrywki, sporty i inne rzeczy, które młodzież mają odciągnąć od spożywania alkoholu, czy narkotyków ma to potwierdzenie gdyż dzieci szkolne uczestni-czą w zawodach sportowych. W jaki sposób można pozyskać środki np. pisząc projekt przy współudziale szkoły? 
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 Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że ustalono podział środki  przewidzianych na sport, iż nau-czyciele wychowania fizycznego  składają zapotrzebowanie z każdej szkoły z terenu miasta i gminy jaka kwota miałaby być zaplanowana. W roku bieżącym jest to kwota 8.000,-zł i każdy nauczyciel, który zgłasza na etapie projektowania tych środków chęć udziału w imprezie bądź organizowaniu na swoim terenie im-prezy sportowej otrzymuje z tej puli środków dofinasowanie.  Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak dodał, że sposób wydatkowania tych środków jest pochodną aktywno-ści nauczycieli wychowania fizycznego. Najwięcej tych środków wykorzystuje szkoła podstawowa w Łosio-wie i gimnazjum. Środki te kierujemy przede wszystkim na wyjazdy na zawody poza gminne.  Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 8  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco w lipcu 2005 roku została uchwalona nowa Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować  w ramach uchwalonego przez radę gminy  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie  z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program przeciwdziałania narko-manii ma być finansowany ze środków,  które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania  w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie reali-zowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane  z rozwiązywaniem problemów al-koholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 9  uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019  z perspektywą do roku 2023”;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła kierownik Wydz. GK Joanna Mokrzan informując, że program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową. Analizuje  i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska lub zagrożenia nieo-siągnięcia standardów środowiskowych. Program ochrony środowiska wyznacza obszary interwencji, cele i kierunki działań jakie należy podjąć w perspektywie najbliższych lat aby poprawić stan środowiska przy-rodniczego lub utrzymać go na poziomie zgodnym z przepisami prawa. Dokument przedstawia konkretne zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne jakie będą zobowiązane podjąć instytucje ochrony środowiska. Program ochrony środowiska przedstawia również strukturę zarządzania i monitorowania postępu prac nad realizacją celów, kierunków i zadań w nim określonych. Dokument ten określa źródła finansowania  w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, które mogą być pomocne w realizacji niektórych zadań własnych  i monitorowanych. Program ochrony środowiska odwołuje się do dokumentów szczebla 
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krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, które związane są pośrednio lub bezpośrednio  z kształtowaniem polityki środowiskowej. Istotą Programu jest zapewnienie spójności i kontynuacji działań na każdym szczeblu organizacyjnym, w celu osiągnięcia jednorodnego efektu ekologicznego. Burmistrz Artur Kotara poinformował o dofinasowaniu fotowoltaiki.  Radna Ilona Gwizdak poprosiła o skorygowanie zapisu w programie dotyczącej Rolniczej Spółdzielni Pro-dukcyjnej w Borkowicach z uwagi na zmianę właściciela i inną nazwę.  Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 10  uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że niniejszy projekt Statutu Gminy został przygotowany z oparciu o Statut z 2013 roku wraz ze zmianami dokonanymi  w 2013 roku jak również propozycje zmiany § 2 do 8 Regulaminu pracy Rady zawierające nowe uregulowa-nia dotyczące dostarczania materiałów na sesję dla radnych. W statucie wprowadzono kilka poprawek dotyczącej techniki legislacyjnej.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 11  rocznego planu kontroli na 2017 rok;  Zapytań i uwag  oraz propozycji do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017r. nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 12  zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017r.;  Nie zgłoszono uwag i zmian do zaproponowanego planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.    



 8

ppkt 13  określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rów-nież tryb ich pobierania,  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła  Kierownik M-GOPS Krystyna  Warchał - Lenartowicz in-formując, że poprzednia uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania określała stawki za wykonywanie usług w ramach umowy zlece-nia w wysokościach procentowych w stosunku do kosztu godziny usług opiekuńczych.  Od stycznia 2017 r. obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł (ustawa  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)  zatem w/w zapis staje się bezzasadny. Ponadto zachodzi koniecz-ność dokonania zmian w uchwale dotyczących sposobu pobierania odpłatności, zgodnie z nowymi przepi-sami dotyczącymi podatku VAT.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały.  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 14  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że pro-ponowane zmiany to przeniesienie  planowanych wydatków w wysokości   35.000 zł   w zakresie zmniej-szeń - wydatków   związanych  z  zagospodarowaniem  przestrzennym    ( 20.000 zł ), wydatków  związa-nych   z   gospodarką  ściekową    ( 15.000 zł ),z  przeznaczeniem  na: wydatki związane z administrowaniem i zarzadzaniem zasobami komunalnym gminy Lewin Brzeski  ( 35.000 zł ).  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  ppkt 15  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w zakresie dochodów i wydatków w celu doprowadzenia do zgodności z pla-nem budżetu.  Zapytań i uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.   
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ppkt 15  zmiany uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych;  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w związ-ku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku centralizacji VAT (odprowadzaniem podatku VAT przez Gminę) zachodzi konieczność uregulowania zasad gromadzenia dochodów w budżecie gminy  i odprowadzania podatku naliczonego VAT do Urzędu Skarbowego.  Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniej-szego projektu uchwały  Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  Do pkt  5  Sprawy  różne  - wolne wnioski.  Radny Rady Powiatu Brzeskiego Alojzy Witoń poinformował o szybkiej interwencji na zgłoszony wniosek oraz o współpracy Powiatu Brzeskiego z Gminą Lewin Brzeski jak również o tematach omawianych na ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego.  Radną Ilonę Gwizdak z Borkowic wnosi w imieniu mieszkańców wsi Borkowice: 
1) zwraca się z prośbą o oznaczenie na drodze powiatowej przechodzącej przez miejscowość, w pobliżu 

posesji 49 – 51, uszkodzonej nawierzchni. Są tam załamania – obniżenie nawierzchni, co przy prędkości 
nawet dopuszczalnej w terenie zabudowanym, może spowodować „wypadnięcie” z drogi. Prosimy  
o ustawienie znaku ostrzegawczego o niebezpieczeństwie; 

2) prosi o interwencję w spółce „Hydro-Lew” w celu dostępu wody w godzinach nocnych. Notorycznie 
brakuje wody co utrudnia funkcjonowanie i zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych mieszkań-
com. 

 
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  


