P r o t o k ó ł Nr 29/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 września 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 7 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 protokółu.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 20 września 2017r. Burmistrza Lewina Brzeskiego
skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 26 września 2017r. dodatkowych projektów uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.;
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy;
4) wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.
Zaproponował wprowadzić w/w projekty uchwał do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 7 – 10
w celu ich zaopiniowania.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 7 radnych - jednogłośnie 7 głs. „za” przyjęła wniosek.
W związku z powyższym porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 28/2017 z dnia 21 czerwca 2017r.
2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
w 2016r.
3. Zaopiniowanie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 czerwca 2017r. do
dnia 8 września 2017r.
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2017r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany nazw ulic w mieście Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz;
2) wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
3) o zmianie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lewin Brzeski w związku
z nowym ustrojem szkolnym;
4) ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom
i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski;
7) udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim;
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8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.;
9) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
10) wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020
Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia.
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” przyjęła porządek
posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 28/2017 z posiedzenia z dnia 21 czerwca 2017r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do Radnych 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 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 28/2017 – jednogłośnie – 7 głs. „za”.
Do pkt 2
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
w 2016r.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał czy są uwagi do przedłożonej informacji przez
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w której szczegółowo został przedstawiony temat bezrobocia. Dodał, że
na sesji Dyrektor PUP szczegółowo omówi formy przeciwdziałania bezrobocia prowadzone przez PUP
w Brzegu oraz udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania.
Komisja na podstawie otrzymanej informacji na temat przeciwdziałania bezrobociu zwróciła uwagę na
obniżoną liczbę bezrobocia na terenie gminy Lewin Brzeski.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do przedłożonej informacji.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
pkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 czerwca 2017r. do
dnia 8 września 2017r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania, zwrócił
uwagę na bardzo dużą liczbę przeznaczonych do sprzedaży działek rekreacyjnych położonych w Nowej Wsi
Małej i w Kantorowicach.
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Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w wyniku ogłaszanych przetargów udało się sprzedać 5 działek
rekreacyjnych za cenę ok. 20.000 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał, czy budynek dworca został
cały przejęty.
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że w celu pozyskania środków pozabudżetowych budynek
dworca musiał być cały przejęty wraz z lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi na realizację zadania
pn. „Budowa Centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej
w gminie”. Budynek przekazano w administrowanie dla Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy w tym budynku dalej będzie funkcjonować kasa biletowa ?
Burmistrz jeszcze raz wyjaśnił, że gmina przejęła cały budynek, kasa i poczekalnia będą w dalszym ciągu
funkcjonowały jak do tej pory, kasa jest prowadzona przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność
gospodarczą.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że Zarządzeniem Burmistrza ogłoszono konkurs na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przeczy a następnie uchylono zarządzenie w związku
z niewyłonieniem kandydata. Obecnie funkcję dyrektora pełni Pani Joanna Dziasek a przecież miał być
oddział przedszkolny podlegający Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy.
Burmistrz wyjaśnił, że tak miało być, ale dyrektor Publicznego Przedszkola w Skorogoszczy zrezygnowała
z pełnienia funkcji Dyrektora nad dwoma przedszkolami. Dlatego też pracownikowi przedszkola
w Przeczy powierzono funkcję p.o. dyrektora. Następnie został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora,
ale kandydatka przystępująca do konkursu nie spełniła określonych wymogów. Dlatego też powołał Panią
Joanną Dziasek na Dyrektora Przedszkola. Pracownik, który pełnił funkcję p.o. dyrektora w dalszym ciągu
pracuje w przedszkolu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o zmiany w budżecie
dotyczące środków związanych ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców
z OPS.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska udzieliła odpowiedzi, wyjaśniając, że to chodzi o osoby którym M-GOPS
wypłacił środki a w międzyczasie osobom tym zmieniło się kryterium dochodowe. W związku z tym na
podstawie decyzji Burmistrza osoby te muszą zwrócić otrzymane środki do OPS a następnie OPS zwraca do
budżetu gminy a Gmina do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomimo prowadzonych takich działań
należy w budżecie gminy zabezpieczyć środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, środki te nie
dotyczą tylko jednej osoby.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że przeważnie to chodzi o osoby, które pobierają 500+ i otrzymały
zasiłek a w międzyczasie podjęły pracę, co spowodowało zwiększenie dochodu na rodzinę i dlatego też
muszą zwracać środki nienależnie pobrane.
Radny Dariusz Zięba zapytał o Fundację Wiejskie Centrum Informacyjne w Różynie, której przekazano
nieodpłatnie nieruchomość gruntową będącą własnością gminy. Zaznaczył, że nigdy nie słyszał o tej
fundacji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że Fundacja Wiejskie Centrum Informacyjne z Różyny przystąpiło do
konkursu na "Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi" zorganizowanego przez
Opolski Urząd Marszałkowski . Fundacja zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 50.000,00 zł na
realizację projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
PO WO na lata 2014-2020”. Aby zadanie można było zrealizować gmina nieodpłatnie użyczyła na okres 7 lat
nieruchomość gruntową – działkę nr 148 o pow. 0,8500 ha.
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Radny Dariusz Zięba zapytał o nabytą działkę na własność Gminy położonej w Przeczy od Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Opolu.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał na jaki cel powyższa nieruchomość została przejęta.
Kierownik Wydziału RN Pani Wioletta Kruk – Jaromin wyjaśniła, że Spółdzielnia Mleczarska w Opolu kończy
swoją działalność, w związku z tym wystąpiła do gminy z wnioskiem o przekazanie tej działki na rzecz
gminy. Powyższa nieruchomość jest położona równolegle do głównej drogi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał Burmistrza o udział w Kongresie
Infrastruktura Sportowa w Warszawie.
Burmistrz poinformował, że stara się brać udział w spotkaniach dotyczących infrastruktury sportowo –
turystycznych na których są omawiane możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację
rożnych zadań w tej dziedzinie.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy gmina może liczyć na pozyskanie środków.
Burmistrz wyjaśnił, że cały czas jesteśmy zainteresowani różnymi spotkaniami dot. infrastruktury sportowej
w związku z prowadzonymi działaniami rozpoczęcia realizacji zadania pn. ,,Budowa centrum integracji
społecznej wraz z zespołem rekreacyjno - kąpielowym w Lewinie Brzeskim’’, gdzie już rozmowy w tej
sprawie trwają dwa lata. Cały czas należy się interesować jakie plany ma Ministerstwo Sportu i Turystki,
z jakich programów Gmina będzie mogła skorzystać. Obecnie został złożony wniosek do RPO WO, który
będzie rozstrzygnięty dopiero pod koniec roku. W przypadku zakwalifikowania wniosku i przyznania
środków będzie można przystąpić do sporządzenia projektu budowlanego. Kolejnym działaniem będzie
złożenie wniosku o środki do Ministerstwa Sportu i Turystki.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski dotyczyło spotkania z Wójtem
Gminy Popielów nt. ścieżki rowerowej Lewin Brzeski – Popielów.
Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przyznał Gminie Lewin Brzeski środki
na budowę Parking & Ride, ale kiedy będzie umowa sfinalizowana to trudno powiedzieć.
W przyszłym roku będzie można pozyskać środki na budowę ścieżek rowerowych, w związku z tym planuje
wspólnie z gminą Popielów złożyć wniosek o środki na budowę ścieżek rowerowych Lewin Brzeski Popielów. W przypadku pozyskania środków zadanie będzie można rozpocząć dopiero za dwa lata.
Radny Piotr Barszcz zapytał o spotkanie z Firmą TAMEX Obiekty Sportowe, która wybudowała salę
gimnastyczną w Łosiowie.
Burmistrz wyjaśnił, że kończył się okres gwarancji wybudowanej sali gimnastycznej w Łosiowie i Firma
wystąpiła o protokół pogwarancyjny w związku z tym należało dokonać przeglądu, aby jeszcze w ramach
gwarancji zostały usunięte powstałe usterki.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o udział Burmistrza w spotkaniu w Walnym Zgromadzeniu
Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Burmistrz poinformował, że zgłosił wniosek o ujęcie tematu do porządku obrad dotyczącego zbyt małej
obsady Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, który był omówiony na sesji Rady a następnie na spotkaniu
z Komendantem Policji Powiatu Brzeskiego i Komendantem Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim. Jednym
z tematów tego posiedzenia była omawiana reforma oświaty, zakup energii elektrycznej.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał Z-cę Burmistrza o projekt
uchwały opolskiej antysmogowej.
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Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że obecnie wszyscy są zainteresowani podjęciem działań na „Rzecz
Czystego Powietrza” czyli ma być wprowadzony zakaz palenia flotem, miałem, mułem. Również takie
działania podjął Zarząd Województwa Opolskiego opracowując projekt uchwały antysmogowej, w tym celu
zostało zorganizowane spotkanie samorządowców. Uchwała ta, ma wprowadzić na terenie województwa
opolskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji przestarzałych technicznie urządzeń grzewczych oraz zakaz
stosowania niektórych rodzajów paliw. W pierwszej wersji zaplanowano dotacje do wymiany pieców, ale
po przeprowadzonych obliczeniach zrezygnowano. Następnie poinformował, że z dniem 1 października br.
wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo
stałe i Zarząd Województwa będzie musiał opracować projekt uchwały antysmogowej zgodnie z tym
rozporządzeniem.
Radny Roman Pudło zapytał czy na tym spotkaniu było zadane pytanie - dlaczego sprzedawcy kotłów
opalanych paliwami stałymi sprzedają jeszcze kotły starej generacji .Ponieważ już są produkowane klasy V.
Bo co będzie jak osoba taki starej generacji kocioł kupi.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że ma być okres przejściowy co do wymagań do obrotu i do
użytkowania kotłów na paliwo stałe. Po wejściu w życie rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe będzie regulowało jakie mają być produkowane kotły i do którego roku będzie można
użytkować kotły, które nie spełniają już wymogów. Czyli osoby posiadające kotły nie spełniające wymogów
będą musiały dokonać wymiany.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że producenci kotłów będą musieli wstrzymać produkcję kotłów starej
generacji.
Z-ca Burmistrza poinformował, że jeżeli będą produkować to raczej nie znajdą nabywców.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że do projektu uchwały Samorządu Województwa zostało zajęte
stanowisko Gminy aby osoba zainteresowana wymianą kotła mogła pozyskać środki – dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto zostaną podjęte działania, aby
w przyszłorocznym budżecie gminy Lewin Brzeski również wygospodarować środki na wymianę kotłów.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zapytał Z-cę Burmistrza o udział w konferencji nt.
współpracy Lasów Państwowych i samorządów w realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych
(drogowych).
Z-ca Burmistrza poinformował, że konferencja dotyczyła udziału środków finansowych – z funduszu Lasów
Państwowych w realizacji różnych inwestycji, okazało się, że jest to bardzo znikome dofinansowanie a
warunki otrzymania środków są bardzo wymagające.
Radny Dariusz Zięba zapytał o udział w konferencji w Opolu – Gospodarstwo Opiekuńcze – rozwijanie usług
społecznych na obszarach wiejskich.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że konferencja dotyczyła pobudzenia aktywności zawodowej mieszkańców
zamieszkałych na terenach wiejskich wzorując się na gospodarstwach agroturystycznych i ekonomii
społecznej. Pomysłodawcy tego projektu chcą zainteresować swoją inicjatywą, która wg nich miała by
racje bytu. Chcą, aby powstały gospodarstwa agroturystyczne - opiekuńcze dla seniorów na wzór domu
dziennego pobytu seniorów. Pozwoliłoby to seniorom aktywnie spędzać czas, mieli by nawet możliwość
choćby wykonywania prac w ogródku. Samorząd miałby tylko pomóc, ale jest to inicjatywa prywatna. Takie
gospodarstwa powstały już w krajach: Holandia, Francja.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie.
Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
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pkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się do zebranych czy mają zapytania bądź uwagi do
przesłanej pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
Następnie zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Gminy czy są zagrożenia do wykonania budżetu gminy,
jaka jest ściągalność podatków.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że wpływy z podatków wpływają na bieżąco. Natomiast
dochody ze sprzedaży majątku gminy dopiero teraz tj. w II półroczu zaczęły wpływać do budżetu i ma
nadzieję, że do końca roku zostaną wykonane. Następnie Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na niską
realizację wydatków inwestycyjnych, ponieważ zaplanowane zadania inwestycyjne są jeszcze w realizacji
albo dopiero zostały zakończone.
Radny Antoni Rak (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała
pozytywnie bez uwag informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2017r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2017r.
Skarbnik Gminy dodała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wydał opinię
pozytywną do realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Radny Dariusz Zięba zapytał o termin rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych w m. Przecza i Skorogoszcz.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wykonawcy przebudowy dróg zostali już wybrani w drodze przetargu i została
już z nimi podpisana umowa na wykonawstwo, niektóre drogi zostały już wyremontowane.
Burmistrz Artur Kotara zaznaczył, że wykonawcy są wybrani ale nie mogą rozpocząć inwestycji w tych
miejscowościach do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej. W dniu wczorajszym odbyło się otwarcie
ofert na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lewin Brzeski, Przecza, Raski, Skorogoszcz,
Chróścina, złożono 2 oferty. Jedna oferta na kwotę 14.497.032,26 zł (brutto) a druga na kwotę
24.562.674,77 zł (brutto). Dopiero po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej zostaną wyremontowane drogi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że analizując wydatki na I półrocze
w oświacie można zauważyć, że w szkołach i w przedszkolach jest wysokie wykonanie wydatków na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zapytał czy w związku z nową reformą w oświacie mogą
zwiększyć się jeszcze wydatki lub zmniejszyć, czy będzie redukcja etatów nauczycieli w szkołach.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w naszej gminie nie będzie redukcji etatów, ale do końca roku na pewno
będzie brakować środków i po dokonanych wyliczeniach przez BOF trzeba będzie zwiększyć środki na
oświatę.
Wywiązała się dyskusja nad wydatkami w oświacie w której udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu
Miasta Andrzej Grabny, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Przewodniczący Komisji poinformował, że analizując wykonanie budżetu gminy za I półrocze br. dochody ze
sprzedaży mienia są realizowane jak również zadania inwestycyjne też są realizowane.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
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Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie wykonanie
wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. oraz informację
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
Komisja w obecności 7 członków - 7 głs .„za” zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy za
wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał :
ppkt 1
zmiany nazw ulic w mieście Lewin Brzeski i wsi Skorogoszcz;
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 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 związku z powyższym do 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, która wskazała nazwy ulic wymagających zmiany w mieście Lewin Brzeski i miejscowości
Skorogoszcz oraz przedłożyła propozycję nowych nazw. W wyniku przeprowadzonych konsultacji
z mieszkańcami w/w miejscowości, w mieście Lewin Brzeski Rada Miejska w Lewinie Brzeskim przyjęła
nazwy proponowane przez Komisję ds. nazewnictwa ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej,
natomiast w miejscowości Skorogoszcz zaakceptowała nazwę zaproponowaną przez mieszkańców wsi.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, czy ustawa o zakazie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej również dotyczy nazwy Pomnika Żołnierzy
Radzieckich w Mikolinie.
Burmistrz wyjaśnił, że pomnik nie ma nazwy, ale ma być zmiana do tej ustawy, będzie określała jakie
pomniki mają być usunięte. Przed podjęciem decyzji o usunięciu pomnika jest wymagana opinia Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Wywiązała się dyskusja w sprawie nazwy pomnika, udział wzięli: Radny Dariusz Zięba, Z-ca Burmistrza
Dariusz Struski, Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza, Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara.
Na zakończenie Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza wyjaśnił, że Pomnik Żołnierzy
Radzieckich w Mikolinie należy zaliczyć jako budowla i nie jest ujęty w rejestrze zabytków, jest tylko
usytuowany na działce gminnej .
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - dnia 24 września 2015r. została
zawarta umowa pomiędzy Gminą Lewin Brzeski, a Panem Rudolfem Matejka na dzierżawę nieruchomości
gruntowej, stanowiącej Jego własność, składającej się z działki nr 406/3, część działki nr 406/2 oraz części
działki nr 415/18 o łącznej powierzchni 0,3400 ha. Grunt zlokalizowany jest pomiędzy wsią Borkowice, a
przysiółkiem Niwa. Zgodnie z umową, Gmina jako Dzierżawca zobowiązała się przeznaczyć teren na cel
publiczny, tj. na zagospodarowanie terenu zgodnie z potrzebami Sołectwa Borkowice. Strony, zawierając
umowę, wyraziły zgodę na możliwość spełnienia świadczenia ekwiwalentnego na rzecz Wydzierżawiającego
w formie udostępnienia w oparciu o umowę zamiany działki gminnej nr 411/2 położonej w Borkowicach, na
rzecz gospodarstwa rolnego Wydzierżawiającego. Z uwagi na fakt, iż odrębne przepisy uniemożliwiają
dokonanie zamiany, w celu dalszej realizacji przez Gminę celu publicznego, konieczne jest zawarcie umowy
dzierżawy. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Miejskiej.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lewin Brzeski w związku
z nowym ustrojem szkolnym;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - dotyczy sprostowania zapisów
w podjętej uchwale nr XXXV/322/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2017r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Lewin Brzeski w związku z nowym ustrojem szkolnym
gdzie omyłkowo wpisano nazwę miejscowości Lewin Brzeski przy Gimnazjum i Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łosiowie.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski;
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że Uchwałą Nr XXX/236/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim ustaliła zasady udzielania i określiła rozmiar obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom
i wicedyrektorom placówek prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Po analizie obowiązującej uchwały
na tle zrastających zadań obciążających dyrektorów, w tym zadań związanych z reformą oświaty, proponuje
się zmiany obniżonego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych realizowanych bezpośrednio z uczniami. Zaproponowane zmiany dostosowują uchwałę do
rzeczywistego stanu oświaty w gminie – likwiduje się obniżki dla dyrektorów gimnazjów, które nie
funkcjonują od 1 września 2017 roku oraz dla kierowników świetlic szkolnych z dożywianiem, gdyż takie
świetlice w naszych szkołach nie funkcjonują.
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Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco – przeprowadzona analiza
wydatków pozwala z dużą dokładnością ocenić stopień wydatkowania środków w poszczególnych
zadaniach programu na koniec 2017 roku. Przewiduje się zmniejszenie o łączną kwotę 35.000 zł wydatków
na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania biegłych sądowych,
wypoczynek mi profilaktykę W związku z powyższym proponuje się przesunięcie części środków (35.000 zł)
na finansowanie Świetlicy Terapeutycznej, co zwolni środki budżetowe (poza alkoholowe) zaplanowane dla
Świetlicy i tym samym pozwoli zaangażować te środki na inne zadania.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski;
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, przedłożony projekt mpzp został sporządzony na podstawie delegacji
zawartej w uchwale nr XXII/229/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016r.,
zmienionej uchwałą Nr XXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2017r. Obszar
planu objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
uchwalonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r.
Oznaczony jest na rysunku planu symbolem 37MWn i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną niskiej intensywności zabudowy. Obecnie teren jest niezabudowany nie wliczając
tymczasowego budynku gospodarczego związanego z częściowym wykorzystywaniem terenu na ogrody.
W wyniku realizacji planu przemiany w planowanym zagospodarowaniu przestrzennym obejmą:
wprowadzanie funkcji mieszkalnych jednorodzinnych na terenie przewidzianym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną. Zatem celem opracowania planu jest stworzenie regulacji prawnych dla
rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rozwoju infrastruktury do obsługi tejże zabudowy.
Plan obejmuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Lewin Brzeski o powierzchni 10398 m2 oraz
własność osób trzecich o pow. ok. 999 m2. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski obszar planu przewidziany jest pod tereny
mieszkaniowe ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej ze znacznym udziałem zieleni
towarzyszącej. Rozwiązania przestrzenne zaproponowane w planie uwzględniają wymagania ładu
przestrzennego poprzez m.in. ustalenie takich zasad zabudowy oraz geometrii (dachy dwuspadowe
i czterospadowe), które wpisują się w zastany stan zabudowy na terenach sąsiednich, co pozwala
kontynuację miejskiego charakteru zabudowy. Obszar planu usytuowany na zapleczu ulicy Powstań Śląskich
na terenie niezurbanizowanym, konieczna będzie zatem rozbudowa sieci infrastruktury technicznej oraz
drogi publicznej zapewniająca możliwość zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych
i deszczowych, a także zasilania w energię elektryczną i gaz. Istniejący system dostawy wody i odbioru
ścieków jest wystarczający i uwzględnia potrzebę odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia
ludności dla terenów planowanych do zainwestowania. Przez teren planu przebiega kablowa sieć
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elektroenergetyczna niskiego napięcia. W granicach objętych planem dopuszcza się rozwój wszystkich sieci
infrastruktury technicznej, w tym sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych. Na obszarze planu oraz
w zasięgu jego oddziaływań nie stwierdzono występowania form ochrony przyrody, oraz form ochrony
zabytków ustalonych na podstawie przepisów odrębnych. Na potrzeby planu sporządzono prognozę
oddziaływania na środowisko w której wykazano, iż plan nie wpłynie w istotny sposób negatywnie na cele
ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, gdyż obszar
miasta Lewin Brzeski w granicach planu położony jest peryferyjnie w stosunku do obszarów mających
znaczenie międzynarodowe i krajowe w ochronie środowiska. W planie przyjęto ustalenia korzystnie
wpływające na stan środowiska przyrodniczego związane z organizacją infrastruktury technicznej. Grunty
rolne objęte planem stanowią grunty zurbanizowane oraz użytki rolne klasy III, nie wymagają zgody na
zmianę przeznaczenia ich na cele nierolnicze i nieleśne, gdyż położone są w granicy administracyjnej miasta
Lewin Brzeski. Niemniej wyłączenie tych grumów z produkcji rolniczej wymagać będzie decyzji Starosty
Brzeskiego oraz ewentualnego naliczenia opłat związanych z tym wyłączeniem. Ustalenia planu nie są
sprzeczne z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz z wymaganiami ochrony zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Potrzeby osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione poprzez
wprowadzenie odpowiednich ilości miejsc przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową. W związku z powyższym, stwierdza się, iż w przedmiotowym projekcie planu wprowadzono
rozwiązania uwzględniające wszelkie wymagania planowania przestrzennego, w tym ładu przestrzennego,
ochrony zdrowia, walory architektoniczne, prawo własności, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury, a
także aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
W pracach na projektem planu został również zapewniony udział społeczeństwa, jak i jawność
i przejrzystość procedury planistycznej na każdym etapie planu, także przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: w szczególności umieszczenie w prasie lokalnej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu a także o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz zapewnienie możliwości dostępu
do informacji publicznej o planie miejscowym od etapu przystąpienia do planu do jego uchwalenia, także
w formie elektronicznej. Realizacja ustaleń planu będzie miała w prognozowanym 7 - letnim okresie
korzystny wpływ na finanse publiczne tzn. dochody wynikające ze zbycia nieruchomości gminnych będą
wyższe niż wydatki gminy związane z wykonaniem infrastruktury technicznej należące do jej zdań własnych.
Ponadto dochody będą wynikać z podatków od nieruchomości, które to uzależnione będą od faktycznego
zabudowania terenów objętych planem. W dalszej perspektywie wynik finansowy dla gminy będzie
korzystny, gdyż wynikać będzie ze stałych podatków od nieruchomości. Zatem korzyści z realizacji planu
będą w pierwszym okresie jednorazowe (zbycie ok. 9 działek budowlanych), a następnie rozłożą się na lata
i wynikać będą z podatków od nieruchomości w tym budynków ( a także ich części przewidzianych pod
działalność gospodarczą).
Zaznaczyć należy, że uruchomienie terenów zabudowy będzie wymagało realizacji infrastruktury, do
realizacji której zobowiązana jest Gmina w pierwszym okresie zagospodarowania. Ocena aktualności
studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przyjęta przez Radę Miejską
w Lewinie Brzeskim dnia 29 listopada 2016r. uchwałą Nr XXV/252/2016. Z oceny tej wynika, iż miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski uchwalony uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 roku, jest częściowo niezgodny z obowiązującymi
przepisami. W odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem, plan z 2008r. nie określa wymaganych
wskaźników zagospodarowania terenu.
W związku z powyższym w niniejszym planie ustalono obowiązujące w tym zakresie wskaźniki oraz
wymagania stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się o wyjaśnienie zapisu w uzasadnieniu do projektu uchwały
„tereny mieszkaniowe ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej”…
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza wyjaśnił, że taki zapis jest w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski. W planowanym
zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza się funkcje mieszkalne jednorodzinne na terenie
przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Celem opracowania planu jest stworzenie
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regulacji prawnych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rozwoju infrastruktury do
obsługi tejże zabudowy.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska informując jakie się proponuje wprowadzenie zmian w budżecie gminy:
1) Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 224.250,02 zł następuje w związku z :
 zwiększeniem planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych
(121.445 zł),
 otrzymaniem zwrotu części wydatków dot. funduszu sołeckiego za 2016 rok (92.205,02 zł),
 otrzymaniem darowizn (8.000 zł- Fundacja mBank Warszawa ul. Senatorska 18, wpłata sołectwa
Przecza 2.600 zł).
2) Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 129.267,62 zł następuje w związku z otrzymaniem
uchwał od sołectw w sprawie przeniesienia środków sołeckich będących w planie sołectwa Jasiona (670 zł),
sołectwa Wronów (1.949,36 zł),- sołectwa Różyna (3.218,19 zł), sołectwa Przecza (2.685,07 zł),
przeniesienia środków na podstawie pisma BOF (przeniesienie środków w zakresie wynagrodzeń
Przedszkola Skorogoszcz – 8.100 zł) oraz przeniesienia środków z zadań inwestycyjnych pn. ,, Przebudowa
drogi ul. Asnyka w m. Lewin Brzeski’’ (46.125zł), ,,Przebudowa drogi ul. Rzemieślnicza w m. Lewin Brzeski’’
(29.520 zł), ,,Remont komina w Lewinie Brzeskim ul. Konopnickiej’’(37.000 zł) z przeznaczeniem na
otwarcie inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg wewnętrznych w Lewinie Brzeskim ul. Moniuszki’’ (66.645 zł)
oraz inwestycji pn.,,Zakup i montaż elementów zielonej siłowni w m. Stroszowice’’ (16.000 zł),
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Borkowice’’ (10.000 zł), ,,Zielona siłownia w m.
Łosiów’’(20.000 zł).
3)Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 224.250,02 zł dotyczy zwiększeń planu w zakresie
wydatków związanych z:
 utrzymaniem przejętego budynku PKP wraz z gruntem (13.300 zł),
 remontem dachu budynku w Ptakowicach (3.000 zł),
 planami zagospodarowania przestrzennego (26.000 zł),
 odprawą emerytalną , dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi z tyt. odejścia pracownika na
emeryturę oraz rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem (39.400,02 zł),
 promocją ( przyjazd Węgrów, spotkanie dla przedsiębiorców, biegi (60.000 zł),
 remontem remizy OSP w m. Skorogoszcz i remontem samochodu FORD Lewin Brzeski (10.000 zł),
 remontem sal lekcyjnych PSP Lewin Brzeski (9.000 zł) oraz realizacją projektu pn. ,,MPotęga’’
(Fundacja mBanku – 8.000 zł),
 utrzymaniem części parku w Lewinie Brzeskim (stare dorzecze Nysy Kłodzkiej-in situ…- 10.500 zł),
 zwiększeniem dotacji dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim w związku
z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika z tyt.
odejścia na emeryturę (20.000 zł),
 zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynków
OSP w Gminie Lewin Brzeski’’ (10.000 zł),
 dotację dla OSP w Skorogoszczy na zakup pompy do wody zanieczyszczonej (1.150 zł),
 zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali
gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w PSP Łosiów‘’ (10.000 zł),
 zadaniem inwestycyjnym pn. ,, Budowa wiaty pod plac zabaw w Przedszkolu w m. Przecza’’ (3.900 zł).
4) Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych następuje w związku
z realizacją planu w zakresie dochodów z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (26.000 zł).
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Radny Piotr Barszcz zapytał o montaż siłowni w m. Łosiów, czy będzie jeszcze w tym roku.
Burmistrz poinformował, że planuje się w II półroczu br. wykonać trzy inwestycje – zakup i montaż
elementów siłowni w m. Stroszowice, Borkowice i Łosiów. Będą to „zielone siłownie zewnętrze”,
w Łosiowie zostanie zamontowana przy stadionie.
Następnie Burmistrz poinformował, że podjęto działania pozyskania środków na zadanie
termomodernizacja budynków OSP we wszystkich jednostkach. Potrzebne też są środki na
przeprowadzenie audytu energetycznego. W ostatnim czasie otrzymano już środki na termomodernizację
budynku PSP w Łosiowie. W ostatnim czasie w Aglomeracji Opolskiej wprowadzono zmianę w zasadach
składania wniosków, będzie można składać wnioski na mniejsze obiekty. Opracowując wnioski zawsze
sprawdzamy jaka jest możliwość pozyskania środków.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zapytał o rezygnację z realizacji zadań
inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi w ul. Asnyka i w ul. Rzemieślniczej w Lewinie Brzeskim”.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że postanowiono w tym roku wykonać przebudowę drogi wewnętrznej ul.
Moniuszki w Lewinie Brzeskim – droga do Świetlicy Terapeutycznej. Przebudowę dróg w ul. Asnyka
i Rzemieślniczej wykonać w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zaznaczył, że remont tej drogi jak najbardziej jest potrzebny,
szczególnie po opadach deszczu trudno ta drogą przejść.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska informując, że dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w załączniku Nr 1
w związku z wprowadzonymi zmianami w roku 2017 oraz dokonano zmian w załączniku Nr 2 wpisując do
przedsięwzięć zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP
w Łosiowie, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPO WO w kwocie 683.942,65 zł. Koszt
całego zadania wynosi 1.126.204,99 zł.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska informując, że Ochotnicza Straż Pożarna w Skorogoszczy w 2017r. zostanie przyjęta do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z którego corocznie otrzymywać będzie dotację na swoją
działalność. W roku bieżącym dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł została przyznana Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skorogoszczy ze wskazaniem na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min.
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1000dm3/min. z kompletem węży. Całkowity koszt zakupu sprzętu /motopompy/ wynosi 6.150,00 zł.
Wnioskowana kwota 1.150,00 zł na dotację celową z gminy zabezpieczy realizację zakupu motopompy.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że koszt pompy do wody zanieczyszczonej wynosi 6.150,00 zł a dotacja
wynosi tylko 1.150,00 zł to co z pozostałą kwotą.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że w roku bieżącym OSP w Skorogoszczy otrzymało już dotację
celową w wysokości 5.000 zł. Całkowity koszt zakupu sprzętu wynosi 6.150 zł, czyli zwiększa się dotację do
kosztów zakupu sprzętu.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że jest przeciw zasypywaniu zbiorników przeciwpożarowych, można je
zagospodarować jako oczka wodne. Dlatego też proponuje aby w Skorogoszczy pozostawić staw
przeciwpożarowy.
Następnie radny zapytał o termin przyjęcia OSP w Skorogoszczy do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
Burmistrz poinformował, że planuje się w tym roku, ale dopiero jak OSP będzie posiadało kompletny sprzęt.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 10
wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w związku z zamiarem złożenia przez Gminę Lewin Brzeski
wniosku o dofinansowanie do działania 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020” celem zwiększenia punktacji, a tym samym szans na
pozyskanie dofinansowania do tego samego działania, o zbliżonym zakresie przedmiotowym. Dlatego też
zasadne jest złożenie jednego wniosku, w którym liderem projektu będzie gmina Brzeg, a jednym z jego
partnerów Gmina Lewin Brzeski. Zakres kwotowy projektu szacuje się na poziomie, który umożliwi
pozyskanie 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu ( wkład własny na poziomie 15%) tj.
wartość kosztów kwalifikowanych szacuje się na ok. 1,2 mln zł. Tym samym wspólny wniosek spowoduje, że
dwóch potencjalnych beneficjentów zwiększy szansę na uzyskanie dotacji dzięki wyższej liczbie punktów dla
całego projektu.
Radny Roman Pudło zapytał czy wielkość zadania ma wpływ na wysokość pozyskania środków.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy gmina będzie składała więcej projektów czy tylko jeden.
Burmistrz wyjaśnił, że w celu zwiększenia szans na pozyskanie środków postanowiono złożyć wspólny jeden
wniosek z Gminą Brzeg. Spowoduje to, że dwóch potencjalnych beneficjentów nie będzie ze sobą
konkurowało. Można pozyskać środków ok. 4.000.000 zł. Należy teraz przystąpić do przygotowywania
odpowiednich dokumentów.
Komisja nie wniosła więcej wag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Roman Pudło zapytał czy w naszych szkołach są przyznawane albo czy będą przyznawane stypendia
dla zdolnych uczniów. Ponieważ Jego wnuczka otrzymała takie stypendium, chodzi do szkoły
w Czarnowąsach.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że w naszych szkołach nie ma stypendiów, ale zawsze na koniec roku
szkolnego najzdolniejsi uczniowie otrzymują nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego, z tej okazji jest
organizowane spotkanie z Burmistrzem.
Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o naprawę studzienki
w chodniku i usunięcie płyt zabezpieczających studzienkę, które stwarzają zagrożenie bezpiecznego
przejścia dla pieszych w ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim (przy przejściu dla pieszych przy markecie
POLO).
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że mieszkańcy przy ulicy Kościuszki 10 w Lewinie
Brzeskim skarżą się na zalewanie wodami opadowymi, dlatego też zwraca uwagę aby przy budowie
kanalizacji sanitarnej były montowane rury o odpowiednich przekrojach.
Radny Roman Pudło zapytał o wysokość zebranych środków dla mieszkańców pomorskiej Gminy Bursy,
która ucierpiała w wyniku nawałnic w m-cu sierpniu br.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak poinformował, że w Parafii w Lewinie
Brzeskim zebrano 8.150,90 zł oraz 20 eurocentów, w Parafii w Skorogoszczy 1.092,60 zł, łącznie zebrano
9.243,50 zł i 20 eurocentów.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 1646 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
Protokół zatwierdzono
dnia 23 października 2017r.
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