PROTOKÓŁ

NR 22/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 20 kwietnia 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26

i trwało od godz. 1200 do godz. 1307 .

Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska.

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 4 członków Komisji. Nieobecni Radna Grażyna Michalska.
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 z dnia
19 kwietnia 2017r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad
sesji dodatkowego projektu uchwały :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.,
który Przewodniczący Rady przekazał do zaopiniowania na posiedzeniach Komisji.
W związku z nie zgłoszeniem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Przewodniczący Komisji poddał
pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia niniejszy projekt uchwały.

Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. „za” wprowadziła do porządku posiedzenia projekt
uchwały.
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołów Nr 20/2016 z posiedzenia z dnia 20 grudnia 2016r. i Nr 21/2017 z dnia
24 marca 2017r.
2. Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z:
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 14 marca 2017r. do 11 kwietnia
2017r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r. z wykorzystaniem środków publicznych.
4. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2016r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
2) przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
3) zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4) w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia
poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi
posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz;
5) wystąpienia z apelem o pojęcie inicjatywy ustawodawczej;
6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
6. Zaopiniowanie apelu o podejmowanie działań zmierzających do przejmowania na mienie gminne nieruchomości.
7. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania:
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Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokółu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 20/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Zatwierdzenie protokołu Nr 21/2017 z dnia 24 marca 2017r.

Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 21/2017 z dnia 24 marca 2017r.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2

Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.

Temat przedstawiła Kierownik Biura Powiatowego w Lewinie Brzeskim ARiMR Arletta Kostrzewa informując m.in.:
1) o terminie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie;
2) o możliwości składania zmiany do wcześniej złożonych wniosków;
3) o zaliczkowaniu dopłat bezpośrednich;
4) połączeniu ARiMR z ARR;
5) organizowanych szkoleniach dla rolników;
6) uruchomionych programach m.in. „młody rolnik”, restrukturyzacja dużych gospodarstw itd.,
kończąc udzieliła odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego dotyczące połączenia dwóch agencji ARiMR i
ARR.
Do pkt 3

Zaopiniowanie sprawozdania z:
ppkt 1

2017r.

działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 14 marca 2017r. do 11 kwietnia

Zapytania zgłosiły :
Radna Anna Zacharewicz w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie dla Fundacji Wspierania
Rozwoju Rodziny „FELIKX” z siedzibą przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim nieruchomości gruntowe
działki nr 62 o pow. 0,0700 ha i działki nr 74 o pow. 0,0500 ha położonych w Jasionie na okres 8 lat w celu
aplikowania na zagospodarowanie stawów wyrównawczych wód opadowych na rzecz sołectwa wsi Jasiona?

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że przekazano Fundacji działki gminne na zagospodarowanie,
których Fundacja chce pozyskać środki z funduszu Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej. Warunkiem wystąpienia o środki było posiadanie tej działki na okres realizacji projektu.
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Radna Ilona Gwizdak w sprawie wyrażania zgody na zbycie w drodze zamiany nieruchomość gruntową –
działek położonych w Borkowicach?

Wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydz. RN Wioletta Kruk Jaromin informując, że jest to zamiana działek, ponieważ Sołectwo Borkowice nie posiada odpowiedniego terenu na plac zabaw stąd zamiana działek z osobą
fizyczną.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, czy ogłoszono przetarg w związku z tym że są zainteresowani kupnem nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”?
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że nikt zainteresowany kupnem nieruchomości położonych
w WSSE „INWEST-PARK” nie zgłosił się. Przetarg został ogłoszony czy będzie nabywca trudno powiedzieć.

Radna Ilona Gwizdak poprosiła o udzielenie informacji o spotkaniu Burmistrza Artura Kotary z przedstawicielami TAURONU nt. oświetlenia ulicznego.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że z przekazanych informacji od Burmistrza wynika, iż TAURON nie jest chętny żeby wchodzić w nową technologię led, będą nadal prowadzone rozmowy na ten temat oraz w sprawie nowych punktów świetlnych.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
ppkt 2

realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
Zapytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 4

Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2016r.
W dyskusji nad informacją głos zabrali:

Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, dlaczego inne z zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego nie składają informacji o działalności?

Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że do wszystkich organizacji występujemy o złożenie informacji o działalności ale tylko niewiele poczuwa się do obowiązku.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński dodał, że organizacje mogą ubiegać się o środki. Temat ten
przewija się co roku, jeżeli organizacja nie występuje o środki to nie otrzymuje.

Radna Ilona Gwizdak nie zgadza się z przedmówcą. Jako Prezes Stowarzyszenia uważa, że konkursy, które
są organizowane nie są dla wszystkich organizacji ponieważ są ukierunkowane. Mimo to co roku składa
sprawozdanie z działalności organizacji, co jest robione dla mieszkańców. Drobne dofinasowania otrzymuje
na działalność stowarzyszenia. Jeżeli działamy na terenie gminy powinniśmy współpracować.
Komisji nie zgłosiła wniosków i uwag do niniejszej informacji przyjmując do wiadomości.
Do pkt 5
ppkt 1

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Warchał – Lenartowicz informując, że zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej stanowiącej,
że gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej oraz, że co roku do dnia 30 kwietnia organ wykonawczy przedkłada radzie gminy tę ocenę
będącą podstawą do ustalenia planu finansowego w zakresie pomocy społecznej na rok następny. W obecnym stanie rzeczy zachodzi potrzeba podjęcia uchwały zawierającej ocenę i rekomendację organu wykonawczego gminy, co do zadań w sferze pomocy społecznej w bieżących okresach.
Z zapytaniem do projektu uchwały zwrócili się:

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poprosił o informacje, jak przedstawia się w stosunku do
lat ubiegłych ilość osób objętych pomocą.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że jak wynika z opracowania poziom bezrobotnym rośnie, jakie prowadzone są w tym kierunku działania.

Odpowiedzi udzieliła Kierownik Krystyna Warchał – Lenartowicz informując, że zmniejsza się liczba osób
korzystających z pomocy natomiast nie zmniejszają się środki gdyż rosną kryteria dochodowe i nowe zadania, które wchodzą pochłaniając więcej środków. Zmniejsza się liczba osób korzystających tylko dlatego, że
wchodzą inne świadczenia , które powodują wzrost dochodu ludności i z automatu te osoby nie kwalifikują
się do samej pomocy społecznej. Zauważamy wzrost liczby osób niepełnosprawnych, są to osoby, które
dochodzą do wieku emerytalnego i nie posiadają uprawnień do świadczeń z ZUS lub KRUS. Główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, co zostało wykazane w opracowaniu. Aktywność
zawodowa bezrobotnych prowadzona jest za pośrednictwem różnych projektów w porozumieniu z Powiatowych Urzędem Pracy – szkolenia, są organizowane różne prace ale są one krótkotrwałe.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

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.
ppkt 2

przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski wiąże się z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim. Przy opracowaniu
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dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszane przez władzę
samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy. Podstawą przekazania środków dla Policji
będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu,
regulujące zasady przekazywania środków.
Zapytania i uwagi :

Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dot. pracy Komendanta Straży Miejskiej.

Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że Straż Miejska jeździ na wspólne patrole
z Policją, często jest tak, że jest niedobór obsady w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim i przypadku
konieczności strażnik wspólnie z policjantem dokonują patroli. Działania strażnika miejskiego prowadzone
są nie tylko na terenie miasta ale i gminy Lewin Brzeski. Wyjaśnił na zapytanie radnej w jakiej formie będą
realizowane ponadnormatywne służby policjantów w ramach przekazanych przez Gminę środków na ten
cel.
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.
ppkt 3

zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Uzasadnienie do projektu uchwały - zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje
w trybie otwartego konkursu ofert. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny
program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom
z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną uchwałą. Procedura konsultacji przedkładanego projektu została wszczęta 10 kwietnia 2017 roku. Przyjmując
w listopadzie 2016 roku, program współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie
pn.“Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym
utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł. W ocenie burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85.000 zł nie była wystarczająca, aby realizować zadanie w całym roku
2017, stąd też ogłoszony został konkurs na realizację zadania w I półroczu 2017 roku. Na zadanie w I półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, przeznaczono kwotę 85.000 zł. Proponowany projekt uchwały uzupełnia środki na “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” o 85.000 zł. Po przyjęciu przez Radę Miejską proponowanej uchwały zostanie ogłoszony konkurs ofert w celu wyłonienia podmiotu, który realizować będzie
zdanie.
Zapytania i uwagi:

Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że nie mogła uczestniczyć w konsultacjach ale przypomina, co Pan
Burmistrz obiecał dla pozostałych organizacji na terenie gminy, iż w połowie roku postara się zorganizować
konkurs do którego będą mogły przystąpić pozostałe organizacje. Jak wiadomo przeznaczenie dodatkowych środków w ramach konkursu jest na sport masowy.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

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.
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ppkt 4

sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia
dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera
Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz;
Uzasadnienie do projektu uchwały nie przedstawiono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński uważa, że powinna być również ustalona dwukadencyjność posłów i senatorów.

Zastępca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że niniejszy projekt uchwały wyraża poparcie dla stanowiska
Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
w dniu 1 marca 2017r. wyrażające sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości
wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz . Przedkładany projekt dotyczy poparcia stanowiska ZGŚO
wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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.
ppkt 5

wystąpienia z apelem o pojęcie inicjatywy ustawodawczej;

Uzasadnienie do projektu uchwały – Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przypomniał, że

Komisja na posiedzeniu dnia 20 października 2016 r. zgłosiła wniosek o wystąpienie do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zwolnień właścicieli budynków
gospodarczych z podatku od nieruchomości. Problem wysokich podatków dotyka szerokiej grupy społecznej, a w szczególności gospodarstw domowych rencistów i emerytów. Niejednokrotnie ta grupa osób po
zakończeniu aktywności zawodowej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego posiada we władaniu budynki
pozostałe takie jak: garaże, stodoły, budynki gospodarcze, komórki, obory, stajnie czy chlewnie stąd też
przedłożony projekt apelu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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.
ppkt 6

zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydz. FN Marzena Demska informując, że proponowane zmiany dotyczą - przeniesienie planowanych dochodów dotyczy środków pochodzących z pozostałych odsetek gromadzonych na rachunku Biura Usług Wspólnych ( 150 zł ) natomiast przeniesienie
planowanych wydatków w wysokości 75.600 zł dotyczy zmniejszenia w planie wydatków w tym:- środków
funduszu sołeckiego wsi Chróścina ( 4.500 zł ),- środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn.,,
Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim
( 71.100 zł ), z przeznaczeniem na - zabezpieczenie środków na dodatkowe służby policjantów ( 8.000 zł ),
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wydatki związane z uporządkowaniem terenu przeznaczonego do sprzedaży ( działki rekreacyjne - 11.500 zł
), środków funduszu sołeckiego wsi Chróścina ( 4.500 zł ), wydatków związanych z zabezpieczeniem służby
ratowniczej na kąpielisku ( 35.000 zł ), wydatków związanych z zakupem wiaty przystankowej w m. Leśniczówka ( 4.600 zł ), zakupem gruntu ( Dz. Nr 197/6 w Lewinie Brzeskim ) w związku z realizowaną inwestycją pn.,, ochrona in situ…” ( 12.000 zł ).
W zał. Nr 2 zmienia się nazwę zadania ,, Budowa drogi gminnej do terenów rekreacyjnych przy zbiorniku
wodnym w m. Kantorowice i Nowa Wieś Mała’’ na,, Przebudowa drogi gminnej do terenów rekreacyjnych
przy zbiorniku wodnym w m. Kantorowice i Nowa Wieś Mała’’
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Zaopiniowanie apelu o podejmowanie działań zmierzających do przejmowania na mienie gminne
nieruchomości.
Uzasadnienie do projektu apelu przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że w tym przypadku chodzi o przejmowanie na mienie gminne dróg, które powstają w wyniku podziałów geodezyjnych
na nowo powstających osiedlach.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.

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

Sprawy różne - wolne wnioski.

Sołtys Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Przecza.
Informacji jak przebiega i w jakim terminie rozpocznie się realizacja zadania udzielił Zastępca Burmistrza
Dariusz Struski.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Będkowska

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Adaszyński
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