P R O T O K Ó Ł NR 24 /2017
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 21 czerwca 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1305
Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji.
Nieobecni
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek Burmistrza z dnia 20 czerwca 2017r.
skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska
w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu produkcyjno – usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12 PU, dla realizacji zamierzenia firmy Mawo
Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452 w Lewinie Brzeskim, który
Przewodniczący Rady przekazał do zaopiniowania na posiedzeniach Komisji.
Proponuje wprowadzić do porządku posiedzenia jako pkt 8 natomiast dotychczasowy pkt 8 otrzymuje kolejny numer.
Komisja nie zgłosiła zapytań i uwag do wprowadzenia dodatkowych materiałów do porządku posiedzenia
jak również do przesłanego porządku posiedzenia.
W związku z tym porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:
1. 1)Zatwierdzenie protokołu Nr 23/2017 z dnia 16 maja 2017r.
2. Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w województwie opolskim.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 maja do dnia 9 czerwca 2017r.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za
2016r.
5. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz sprawozdań finansowych i informację o stanie mienia komunalnego.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) utraty mocy uchwał;
4) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) nadania nazwy ulicy „Radosna” w Lewinie Brzeskim.
7. Zapoznanie się z wynikami konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian nazw ulic – zaopiniowanie
stanowisk w sprawie :
1) wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Lewina Brzeskiego;
2) wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Skorogoszczy.
8. Zaopiniowanie stanowiska ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia
2008r. dla terenu produkcyjno – usługowego, magazynowania i składowania określonego symbo-
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lem 12 PU, dla realizacji zamierzenia firmy Mawo Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452 w Lewinie Brzeskim.
1. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za”, przy 5 głs. 0 głs.„przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 23/2017 z dnia 16 maja 2017r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 23/2017 z dnia 16 maja 2017r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w województwie opolskim.
Temat przedstawił Pan Leszek Fornal Członek Zarządu Izby Rolniczej w Opolu który poinformował, że wraz
z Prezesem Izby Rolnej uczestniczył w spotkaniu Agencji Nasiennej w miejscowości Kondratowice. Wytłumaczył czym zajmuje się Agencja nasienna oraz jaki jest problem związany z tą instytucją. Kolejnym tematem, którym zajmuje się Izba Rolna jest pomoc w sprawiedliwym wydzierżawianiu gruntów dla rolników
indywidualnych do 300 ha a większymi spółdzielniami czy przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością
rolną. Izba Rolna zajmuje się również szkodami łowieckimi . Wspomniał o wybudowaniu nowego budynku
dla Izby Rolnej oraz wielu zadaniach , w które się angażuje. Zwrócił uwagę na rząd, który nie zawsze zgadza
się przy wydawaniu decyzji dotyczących rolnictwa z opiniami Izby Rolniczej reprezentującą rolników. Przedstawił działalność kółka rolniczego jako związku zawodowego, którego największym celem jest walka z
problemem niekontrolowanego transportu zboża zza granicy głównie z Ukrainy, a także niskich cen zboża
w okresie trwania żniw.
Radna Anna Zacharewicz spytała czy zboże sprowadzane zza granicy jest badane.
Członek zarządu Izby Rolniczej Leszek Fornal odpowiedział, że zboże jest badane lecz wybiórczo.
Leszek Fornal poruszył temat braku zainteresowania w tworzeniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz prosił o
propagowanie oraz namawianie kobiet do zakładania kół, ze względu na szereg możliwości związanych z tą
działalnością.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński podziękował za przedstawienie tematu oraz wyraził zaniepokojenie związane z coraz rzadszym uczestnictwem sołtysów w posiedzeniach komisji
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 maja do
dnia 9 czerwca 2017r.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy jest zainteresowanie kupnem działek nawiązując do
strony 2 i 3 w sprawozdaniu?
Odpowiedzi udzielił Dariusz Struski Z-ca Burmistrza z Lewina Brzeskiego, który poinformował że są to działki z terenów rekreacyjnych w Ptakowicach i jest ich wydzielonych ponad 100. Z-ca Burmistrza zwrócił się do
pracownika z wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, aby udzielił informacji związanych z
przetargiem.
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Elżbieta Juszczak- Derzypolska pracownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami udzieliła
informacji dotyczącej przetargu na działki rekreacyjne, który odbędzie się w m-c sierpniu. Poinformowała,
że największym zainteresowaniem cieszą się działki znajdujące się najbliżej zbiornika wodnego oraz spodziewane jest większe zainteresowanie działkami m-c lipcu, gdy pojawi się ogłoszenie o przetargu.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, czy działki są przygotowane pod sprzedaż.
Odpowiedzi udzieliła Elżbieta Juszczak- Derzypolska poinformowała o przygotowaniu działek do sprzedaży,
a mianowicie o podziałach geodezyjnych oraz uprzątnięciu działek przez Zarząd Mienia Komunalnego.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się zapytaniem, czy była by możliwość ogłoszenia danych o sprzedaży działek
nie tylko na terenie Urzędu Miejskiego W Lewinie Brzeskim ale np. poprzez ogłoszenie na banerze przy
drodze obok działek.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że ogłoszenie o sprzedaży działek rekreacyjnych w Ptakowicach jest zamieszczone w gazetach i na ogólnopolskich portalach internetowych dotyczących sprzedaży nieruchomości .
Ilona Gwizdak pochwaliła dotychczasowe działania związane z promocją sprzedaży działek oraz zaproponowała, aby oddźwięk był szerszy zamontować baner promocyjny tuż przy samych działkach rekreacyjnych
i kąpieliskach, co w dużej mierze mogło by się przyczynić do promocji kupna działek.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski przyjął propozycję Pani Radnej do wiadomości.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała jednogłośnie sprawozdanie.
Do pkt 4
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2016r.
Zapytania i uwagi:
Radna Anna Zacharewicz pochwaliła działalność biblioteki.
Radna Ilona Gwizdak korzystając z obecności Dyrektora Tadeusza Tadli podziękowała za szczegółowe rozpisanie wszystkich imprez cyklicznych oraz zadała pytanie dotyczące udziału animatorów kultury zatrudnionych przez Miejsko- Gminny Dom Kultury w spotkaniach w świetlicach wiejskich. Radna zauważyła, że
rzadko kiedy na wsiach są organizowane spotkania z animatorami oraz inne spotkania kulturalne dla osób
starszych i dzieci. Szczególnie w okresie jesienno- zimowym jest widoczny brak integracji społeczności wiejskiej. Radna podała przykład zaproszenia do miejscowości Golczowice za własne środki pieniężne grupy
teatralnej, co cieszyło się bardzo dużym zainteresowanie wśród społeczności. Radna zwróciła się z prośbą
do Dyrektora o rozpatrzenie możliwości organizacji tego typu spotkań na świetlicach wiejskich oraz wyjście
animatora poza budynek Miejsko- Gminnego Domu Kultury, ponieważ nie wszyscy rodzice mają chęci i
mogą dowieść dziecko do Lewina Brzeskiego.
Dyrektor Miejsko- Gminnego Domu Kultury Tadeusz Tadla wyjaśnił, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb społeczeństwa bez jego udziału. Poinformował o dobrej współpracy z miejscowościami, które bardzo
dobrze współpracują z Miejsko- Gminnym Domem Kultury, ale niestety jest część miejscowości mniej angażujących się w organizację tego typu spotkań. Dyrektor poinformował, że na chwilę obecną Miejsko
Gminny Dom Kultury ma straty w postaci sprzętu wypożyczanego sołectwom do organizacji festynów w
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kwocie 11 000 zł. Dyrektor Tadeusz Tadla wyjaśnił, że nie ma środków z budżetu miasta na odnowienie
tego sprzętu, a niektóre sołectwa organizują imprezy dwudniowe, a czasem w sezonie nawet po dwie lub
trzy imprezy w ciągu roku. Na dzień dzisiejszy pojawił się problem z organizacją festynów przez sołectwa,
które nie zgłoszą się na początku roku, ponieważ brakuje terminów. Od września tego roku będzie przyszykowany program, a mianowicie Miejsko- Gminny Dom Kultury zorganizuje poszukiwania dzieci i osób starszych do zespołów, które na zimę mogły by ruszyć w teren. Dyrektor odniósł się do imprezy mikołajkowej
organizowanej 6 grudnia, i która jest organizowana w Lewinie Brzeskim ze względu na brak możliwości
organizacji tej imprezy we wszystkich miejscowościach o tym samym czasie. Poinformował, że od tego
roku większość imprez i spotkań będzie organizowana na plaży w Lewinie Brzeskim, ponieważ największe
zainteresowanie dzieci jest właśnie w okresie wakacyjnym i w tego typu miejscach.
Radna Ilona Gwizdak odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora zwróciła uwagę, aby nie pozwalano sołectwom na tak częste rezerwowanie terminów na festyny.
Wywiązała się dyskusja na temat organizowania przez niektóre miejscowości zbyt wielu imprez w jednym
sezonie, czego skutkiem jest brak terminów dla pozostałych sołectw.
Do dyskusji włączył się Z-ca Burmistrza Dariusz Struski przedstawiając przykład z miejscowości Skorogoszcz, która ma trzy imprezy cykliczne i są one sztandarowe dla Gminy Lewin Brzeski i szkoda by było z
nich rezygnować . Poinformował o spotkaniu, które jakiś czas temu odbyło się w Sarnach Małych, gdzie był
poruszany powyższy temat z którego część sołtysów wyszła, ponieważ nie potrafiła się miedzy sobą dogadać. Z- ca Burmistrza powiedział o prostym sposobie na to aby zapisać się na termin, a mianowicie zapisy w
kalendarzu są prowadzone od m-ca stycznia do marca i dużo zależy od aktywności sołtysa w tym kwartale,
a także na sposobie komunikacji z innymi sołtysami.
Na tym zakończono dyskusje.
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pkt 5
Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz sprawozdań finansowych i informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie przedstawiła i omówiła Kierownik Wydziału Finansowego Marzena Demska.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę odnośnie porównywalnych kwot w sprawozdaniu z rokiem ubiegłym i
na zwiększoną kwotę przychodu z tytułu dochodów budżetowych większą o 6 000 000 mln zł co jest związane z programem 500 plus.
Kierownik Wydziału Finansowego Marzena Demska dodała, że jest to kwota na którą Gmina nie ma wpływu tzn. tyle ile Gmina otrzymała na ten program musi w tej samej kwocie wydatkować.
Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt. 6
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
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ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Marzena Demska kierownik Wydziału Finansowego.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o remont drogi w miejscowości Golczowice i jaki jej status
tego remontu z racji nie otrzymania dotacji na remont dróg.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, iż w budżecie gminy zostały zmniejszone
wpływy i zostaną zwiększone wydatki, które będą przeznaczone na ten cel.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę , że będą to znacznie mniejsze środki i w związku z tym czy będzie
wyremontowana cała droga czy tylko jej cześć.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza poinformował , że zostały zabezpieczone
środki w kwocie 150 tys. zł na wykonanie całego odcinka drogi.
Radna Ilona Gwizdak poprosiła o informacje związaną z budową wiaty w Przedszkolu w Przeczy, zwróciła
się z zapytaniem czy projekt będzie realizowany w ramach z funduszu sołeckiego czy środków unijnych.
Z- ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w ramach funduszu soleckiego.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
ppkt 2
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Uzasadnienie do projektu chwały przedstawia się następująco:
Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w załączniku nr 1w związku z wprowadzanymi zmianami w roku 2018 z tytułu wprowadzenia zadania pod nazwą - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w
powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski w kwocie ogółem 2.044.849,55zł. Zadanie finansowane z dwóch źródeł;
- środki z RPO OW w kwocie 1.738.122,11zł,
- środka własne w kwocie 306.727,44zł.
Dokonano zmian w załączniku nr 2 wpisując do przedsięwzięć zadanie pod nazwą - Budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etapII oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin
Brzeski.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
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ppkt 3
utraty mocy uchwał;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Z- ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że są to zmiany
związane z reformą oświaty, której skutkiem jest likwidacja Gimnazjów. W 2008 r. została podjęta Uchwała
o obwodach sieci szkół i przedszkoli, którą po reformie oświaty należy wycofać z obrotu prawnego.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
ppkt 4
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Uzasadnienie do zarządzenia przedstawia się następująco:
Na podstawie § 6 ust.3 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 Wronów w
dniu 12 czerwca 2013r. i dniu 13 czerwca 2017r. 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
Wronów).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
ppkt 5
nadania nazwy ulicy „Radosna” w Lewinie Brzeskim.
Zapytania i uwagi ;
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński spytał czy zmiana nazwy ulicy ma związek z dekomunizacją.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że zmiana nazwy ulicy ma związek z wnioskiem właścicieli
działek budowlanych o nadanie nazwy ulicy, a także wytłumaczył gdzie znajduje się położenie w/w ulicy.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
Do pkt 7
Zapoznanie się z wynikami konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian nazw ulic – zaopiniowanie stanowisk w sprawie :
ppkt 1
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wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Lewina Brzeskiego;
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu stanowiska
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie projekt stanowiska
ppkt 2
wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Skorogoszczy.
Zapytania i uwagi ;
Radna Ilona Gwizdak spytała czy zmiana nazwy ulicy na ul. Brzozową jest nieunikniona i czy mieszkańcy
mogą się z nią nie zgodzić . Spytała również czy będzie dodatkowy projekt uchwały w tej sprawie.
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wraz Przewodniczącym Komisji Mieczysławem Adaszyńskim, którzy poinformowali o odbytych konsultacjach w których mógł wziąć udział każdy
uprawniony mieszkaniec Skorogoszczy i to od uczestników konsultacji zależało jaka nazwa ulicy zostanie
nadana.
Radny Władysław Górka, który był członkiem komisji w konsultacjach na terenie Skorogoszczy dodał, że
udział w konsultacjach wzięli głownie udział mieszkańcy z osiedla, na którym znajduje się wyżej wymieniona ulica i jednogłośnie wybrali właśnie taką nazwę ulicy.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu stanowiska
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie projekt stanowiska
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ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz.
Urz. Woj. Opolskiego Nr. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu produkcyjno – usługowego,
magazynowania i składowania określonego symbolem 12 PU, dla realizacji zamierzenia firmy Mawo Cores
Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452 w Lewinie Brzeskim.
Uzasadnienie przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza który poinformował, iż w związku z niejasnościami przedstawionymi na sesji została powołana osoba kompetentna, która
posiada uprawnienia budowlane, jest biegłym sadowym, rzeczoznawcą majątkowym i budowlanym a
przede wszystkim osobą, która na bieżąco pracuje z tym tematem a mianowicie jest Naczelnikiem Wydziału
Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zostały mu przekazane zgromadzone dokumenty, z
którymi się zapoznał i przeanalizował sprawę pod kontem zapisów w ustawie Prawo budowlane oraz aktualnego orzecznictwa sądownego i wydał jednoznaczną opinię, że obiekt należy zakwalifikować jako budowla a nie jako budynek. kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji wyjaśnił, że Kwestia tymczasowości,
która była kwestionowana na sesji, było to niefortunne sformułowanie użyte przez inwestora.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński spytał czy w związku z powyższą opinią będzie płacony
podatek.
Kierownik Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza poinformował, że inwestor będzie płacił podatek od
budowli o a nie od budynku. Dodał, że stawka podatku od budowli jest niższa niż podatek od budynków.
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Sprawy różne - wolne wnioski.
Radna Grażyna Michalska zgłosiła kłopotliwe dla sołtysów rozliczanie z funduszu sołeckiego środków. Problem polega na płaceniu z własnych środków przez sołtysów w sklepach i innych marketach czy stacjach
paliwowych znajdujących się na terenie Lewina Brzeskiego, co skutkuje oczekiwaniem na zwrot wpłacanej
przez nich gotówki.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że jest to indywidualna decyzja każdego przedsiębiorcy.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za zorganizowaną akcje odkomarzania oraz podziękowała Pani Kierownik Joannie Mokrzan za koordynowanie tego działania. Radna podziękowała również w imieniu mieszkańców Mikolina dla Zarządu Mienia Komunalnego za uprzątniecie terenu wokół pomnika poległych żołnierzy
radzieckich, a także w imieniu mieszkańców i Stowarzyszenia KURSK zaprosiła na uroczyste spotkanie po
odbudowie pomnika i oddanie czci poległym żołnierzom.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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