PROTOKÓŁ

Nr 26/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
odbytym w dniu 23 października 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 13OO.
Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek z dnia 23 października 2017 roku
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.
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad komisji do zaopiniowania projekt uchwały wymieniony w przedstawionym wniosku.
Komisja w składzie 5 osobowym -

jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.

W związku z tym porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 25/2017 z dnia 20 września 2017r.
2. Informacja nt. Działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem.
3. Zaopiniowanie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 września 2017r.
do dnia 16 października 2017r. ;
2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016 – 2017.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Lewinie Brzeskim;
2) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w
Łosiowie;
3) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Skorogoszczy;
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Lewinie Brzeskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lewinie Brzeskim;
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Łosiowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Łosiowie;
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Skorogoszczy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Skorogoszczy;
7) zmiany uchwały w sprawie 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;
8) nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Łosiowie;
9) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
10) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
11) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
12) zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
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13) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
14) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
15) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Komisja w składzie 5 osobowym jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 25/2017 z dnia 20 września 2017r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 25/2017 z dnia 20 września 2017r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół
Do pkt 2
Informacja nt. działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem.
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dofinansowania zadaszenia na boisku na terenie Lewina Brzeskiego, a mianowicie jakie dokładnie jest to miejsce.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że jest to stadion w Lewinie Brzeskim, a dokładnie zadaszenie na jednej z trybun od wejścia z drugiej strony boiska po lewej stronie.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Do pkt 3
Zaopiniowanie :
ppkt 1
Sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 września 2017r. do dnia 16
października 2017r. ;
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, na pojawiające się kolejne przetargi działek rekreacyjnych i poprosiła
o informację jak wygląda sprzedaż tych działek.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że nie ma zbytnio dużego zainteresowania działkami na ten moment, ale być może jest to kwestia zbytnio dużego pułapu cenowego od jakiego gmina zaczęła sprzedaż
działek. Wyjaśnił, iż lepiej jest zacząć z wyższego pułapu cenowego a miarę upływu czasu mieć z czego obniżać cenę. Burmistrz poinformował, że największym zainteresowaniem cieszą się działki 3 a za 10 tys. zł a
wpływy ze sprzedaży tych działek nie są bez znaczenia dla budżetu gminy.
Innych zapytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
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ppkt 2
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016 – 2017.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Informację przyjęto do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszej informacji.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie przedłożoną informację.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
ppkt 1
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w
Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dnia 30 listopada 2019 roku organ stanowiący w formie uchwały
stwierdza zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum. Data 30 listopada 2019 roku jest datą
graniczną dla różnych form przekształceń gimnazjów. W związku z włączeniem z dniem 1 września 2017
roku Gimnazjum w Lewinie Brzeskim do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, uchwałę
niniejszą należy podjąć w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Łosiowie;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dnia 30 listopada 2019 roku organ stanowiący w formie uchwały
stwierdza zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum. Data 30 listopada 2019 roku jest datą
graniczną dla różnych form przekształceń gimnazjów. W związku z włączeniem z dniem 1 września 2017
roku Gimnazjum w Łosiowie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, uchwałę niniejszą należy podjąć w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Skorogoszczy;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dnia 30 listopada 2019 roku organ stanowiący w formie uchwały
stwierdza zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum. Data 30 listopada 2019 roku jest datą
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graniczną dla różnych form przekształceń gimnazjów. W związku z włączeniem z dniem 1 września 2017
roku Gimnazjum w Skorogoszczy do Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy, uchwałę niniejszą
należy podjąć w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dnia 30 listopada 2017 roku organ stanowiący w formie uchwały
stwierdza przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie. Uchwała ta stanowi akt
założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej i w związku z tym, zgodnie z Art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
oświatowe akt założycielski szkoły publicznej, poza określeniem jej typu, nazwy i siedziby, określa również
jej zasięg terytorialny (obwód), czyli nazwy miejscowości należących do jej obwodu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Łosiowie;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dnia 30 listopada 2017 roku organ stanowiący w formie uchwały
stwierdza przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie. Uchwała ta stanowi akt
założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej i w związku z tym, zgodnie z Art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
oświatowe akt założycielski szkoły publicznej, poza określeniem jej typu, nazwy i siedziby, określa również
jej zasięg terytorialny (obwód), czyli nazwy miejscowości należących do jej obwodu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Skorogoszczy;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dnia 30 listopada 2017 roku organ stanowiący w formie uchwały
stwierdza przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie. Uchwała ta stanowi akt
założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej i w związku z tym, zgodnie z Art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
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oświatowe akt założycielski szkoły publicznej, poza określeniem jej typu, nazwy i siedziby, określa również
jej zasięg terytorialny (obwód), czyli nazwy miejscowości należących do jej obwodu.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7
zmiany uchwały w sprawie 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;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- w treści § 1 przedmiotowej uchwały podjętej 29 września 2017 roku omyłkowo pominięto Załącznik Nr 2 do uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Łosiowie;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- dnia 17 września 2017 roku na zebraniu wiejskim wsi
Łosiów, właściciele nieruchomości przy drodze gminnej w Łosiowie, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej
nr 45, przy której budują budynek jednorodzinny, wystąpili z wnioskiem dotyczącym nadania nazwy ulicy
Polna. Mieszkańcy wsi zaproponowali nazwę związaną z drzewami, np. Jaśminowa, Lipowa, Jabłkowa, itp.
Wniosek pozytywnie rozpatrzono i podjęto jednogłośnie stanowisko o nadaniu nazwy ulicy – ulica Jaśminowa. Aby rozpocząć procedurę dokonano niezbędnego podziału geodezyjnego.
W związku z powyższym, przedkładam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w
Łosiowie dla działki nr 45, ark. mapy 1, KW OP1B/00022420/2.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Aleksandra Lipka Kierownik Wydziału Podatkowego informując, że podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości stanowi art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy podatnicy zobowiązani są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji i informacji na formularzach określonego wzoru, również w przypadku korzystania ze
zwolnień i ulg. Wzory te określa w drodze uchwały rada gminy.
Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów deklaracji i informacji podatkowych do obowiązujących
przepisów prawnych zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco- podstawę prawną podjęcia uchwały w
sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego stanowi art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy podatnicy zobowiązani są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji i informacji na formularzach określonego wzoru, również w przypadku korzystania ze
zwolnień i ulg. Wzory te określa w drodze uchwały rada gminy.
Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów deklaracji i informacji podatkowych do obowiązujących
przepisów prawnych zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 11
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco- podstawę prawną podjęcia uchwały w
sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego stanowi art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy podatnicy zobowiązani są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji i informacji na formularzach określonego wzoru, również w przypadku korzystania ze
zwolnień i ulg. Wzory te określa w drodze uchwały rada gminy.
Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów deklaracji i informacji podatkowych do obowiązujących
przepisów prawnych zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 12
zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco- w pismach nr DHU-VI.4322.78.2017.KS
z dnia 5 maja 2017 roku oraz z dnia 11 lipca 2017 roku, które wpłynęły z Departamentu Handlu i Usług
w Ministerstwie Rozwoju wskazano, iż z informacji uzyskanej przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że
w uchwale nr XXII/228/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nakłada się na przedsiębiorców obowiązek dołączenia do wniosku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
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Zgodnie art. 38 ust. 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie w CIEDG
mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG, a organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do
wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Dodatkowo dostęp do danych zawartych w CEIDG jest ogólnie dostępny dla wszystkich, w tym pracownikom organów administracji publicznej.
W piśmie wskazano, aby dokonać analizy obowiązującej uchwały pod kątem wymaganego od przedsiębiorców aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej
W związku z powyższym w § 5 ust. 1 w/w uchwały należało wykreślić pkt 10, mówiący o tym, że do wniosku o udzielenie zwolnienia należy dołączyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 13
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco- w związku z zakończeniem działalności
gimnazjów na terenie Gminy z wykazu wykreśla się Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, Łosiowie
i Skorogoszczy.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 14
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekraczać rocznie górnych stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Przyjęty do waloryzacji wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku w stosunku
do analogiczne okresu w 2016 roku wynosi 101,9.
Zgodnie z tym wskaźnikiem Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 r.
(M.P. z 2017 r. poz. 800) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018
r. opublikował górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2018 r.
Proponuję uchwalenie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. w kwotach jak w przedkładanym
projekcie uchwały.
W załączeniu tabele obrazujące:
- stawki w latach 2012-2017 wraz z propozycją stawek na rok 2018.
- symulację dochodów po uwzględnieniu stawek proponowanych na rok 2018.
Zapytania i uwagi :
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Głos zabrała radna Ilona Gwizdak informując, ze jeśli jest taka możliwość to Gmina podnosi podatki prawie
do maksymalnego poziomu, jedynie w jednym przypadku nie. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości
podnosimy w tym roku o 2 gr , gdzie w zeszłym roku było podwyższane o 1 gr. Wyraziła opinie, że jesteśmy
Gminą, która stale podnosi podatki a nie jest to aż tak konieczne, ponieważ dochodem będzie kwota 7.822
zł i jest to kwota niezbyt duża w skali budżetu gminy. W dalszym ciągu wypowiedzi wyraziła opinię, że na
szczęście Gmina nie podnosi podatku na gruntach i kwota zostaje taka jak w zeszłym roku. Zauważyła, że
przedsiębiorcy mają podniesiony podatek i zwróciła się z zapytaniem, czy jest jakaś skala zwolnionych z
podatku przedsiębiorców na okres 3 lat, a także czy jest to duża grupa i czy wiadomo ilu jest takich przedsiębiorców.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że nie jest w stanie określić na ten moment
ilu dokładnie przedsiębiorców jest zwolnionych, ponieważ były podejmowane w tej sprawie dwie uchwały i
w związku z tym poprosił Kierownika z Wydziału Podatkowego o udzielenie informacji. Aleksandra Lipka
Kierownik Wydziału Podatkowego poinformowała, że wg uchwały Nr XIII/130/2015 w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis korzysta dwóch przedsiębiorców, natomiast ze
zwolnienia na podstawie uchwały Nr XII/228/2016 korzysta 3 przedsiębiorców.
Radna Ilona Gwizdak wyraziła opinię na temat uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców a mianowicie fakt, że wspomniana uchwała przyciąga przedsiębiorców do naszej Gminy,
natomiast poruszyła temat mniejszych przedsiębiorstw, warsztatów i zakładów, ponieważ to właśnie one
od lat funkcjonują na terenie naszej Gminy i one najbardziej ten wzrost podatków odczuwają. Wspomniała
również o pozostałych budynkach, w których zawierają się stodoły, garaże i inne komórki, gdzie według jej
zdania nadal jest to duża stawka choć by nawet dla emerytów, którzy nie są w stanie dorobić i są to takie
elementy, które dociążają nasze społeczeństwo.
Burmistrz Artur Kotara zwrócił się z zapytaniem do radnej, w których pozycjach konkretnie mielibyśmy
zrobić korekty.
Radna wskazała pozycję §1 pkt 1 ust. 5 lit. a.
Burmistrz poinformował, że w tej pozycji nie zostały wprowadzone zmiany.
Radna poinformowała iż mimo, że nie zostały naniesione zmiany do stawki to mimo wszystko jest ona na
wysokim poziomie.
Wywiązała się dyskusja między Burmistrzem Arturem Kotarą, radną Iloną Gwizdak a Skarbnikiem Gminy
Urszulą Smolińską, w której postanowiono nie obniżać stawki, ponieważ w tej uchwale nie została ona
podniesiona.
Radna zaproponowała zmianę do §1 pkt 2 ust. 1 - mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej proponowana stawka 0,77 na 0,75 gr.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały wraz ze zgłoszoną przez Burmistrza autopoprawką.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz ze zgłoszoną
autopoprawką.
ppkt 15
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia Skarbnik Gminy Urszula Smolińska i tak:
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Przeniesienie planowanych wydatków wysokości 492.657,94 zł dotyczy przeniesienia środków
w ramach funduszu sołeckiego
w tym:
- w zakresie dróg gminnych (Strzelniki- 13.600 zł , Kantorowice- 1.000 zł),
- w zakresie wydatków na promocję (Oldrzyszowice- 1.000 zł , Sarny Małe 100 zł),
- w zakresie utrzymania zieleni (Chróścina -300 zł ,Oldrzyszowice - 456,40 zł, Borkowice – 4.776,49 zł,Sarny
Małe – 422,21 zł, Skorogoszcz - 5.000 zł),
- w zakresie wydatków na świetlice wiejskie (Sarny Małe – 100 zł , Mikolin – 1.000 zł , Buszyce- 3.500 zł),
- w zakresie kultury fizycznej (Łosiów - 602,23 zł , Oldrzyszowice- 5.600,61 zł),
- w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na drogi gminne (Kantorowice – 10.000 zł , Skorogoszcz – 200 zł),
z przeznaczeniem na:
- drogi gminne (Kantorowice- 10.000 zł),
- wydatki związane z promocją (Sarny Małe – 222,21 zł , Mikolin – 1.000 zł ,Skorogoszcz – 700 zł),
- wydatki związane z oświatą (Skorogoszcz – 300 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni i pozostałą działalnością (Chróścina – 300 zł, Kantorowice1.000 zł , Skorogoszcz- 400 zł , Buszyce – 500 zł , Buszyce – 1.500 zł),
- wydatki związane ze świetlicami wiejskimi (Łosiów – 602,23 zł , Sarny Małe – 400 zł ,Buszyce- 1.500 zł),
- wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (Skorogoszcz – 600 zł),
- wydatki majątkowe w zakresie dróg gminnych (Strzelniki – 13.600 zł),
- wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (Oldrzyszowice- 7.057,01 zł , Borkowice- 4.776,49 zł,
Skorogoszcz- 3.200 zł)
w ramach wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (390.000 zł),
- zmniejszenia dotacji dla MGDK w Lewinie Brzeskim (20.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego (Lewin Brzeski ul. Rynek 21/6),
- przeniesienia środków z wynagrodzeń i pochodnych (Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim –
35.000 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem szatni w budynku gminnym przy ul. Powstańców Śląskich(16.800 zł) oraz na wydatki majątkowe na boisku w Golczowicach (11.600 zł) oraz na
wydatki związane z promocją (6.600 zł).

Zapytania i uwagi :
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem odnośnie budynku na ul. Powstańców Śląskich czy jest to
budynek gminny i na czym będzie polegać promocja w kwocie 6.600.
Skarbnik poinformowała, że jest to budynek gminny a mianowicie szatnia na boisku Olimpii. Odnośnie
promocji poinformowała, że brakuje środków na promocję i chodzi o to aby je zabezpieczyć.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
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Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia, a mianowicie poprosiła o wyjaśnienie dlaczego o godz. 16:00, gdy jest jeszcze widno światła się świecą a rano koło godziny 6:00, gdy
ludzie idą do pracy, światła gasną.
Burmistrz poinformował, iż jesteśmy w systemie takim, w którym około 150 lamp należy jeszcze do firmy
Tauron, a my jako Gmina wnioskując do wspomnianej firmy o zmianę pory włączania świateł jesteśmy skazani na ich dobra wolę . Nawiązując do tematu oświetlenia Burmistrz oznajmił, że finalizujemy rozmowy z
Turonem i w związku z tym jest nie wykluczone, iż odbędzie się na początku listopada sesja nadzwyczajna,
ponieważ w tym tygodniu mają się zakończyć rozmowy z Turonem na temat wymiany oświetlenia na ledowe i jest nadzieja, że w związku z tą wymianą kontrola nad włączaniem i wyłączaniem oświetlenia będzie
większa. Wytłumaczył jak będzie wyglądało funkcjonowanie tego oświetlenia.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem od kiedy to oświetlenie ma funkcjonować.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że ma się to odbyć po procedurze przetargowej i od grudnia 2017 roku do
kwietnia 2018 roku ma się odbyć wymiana lamp na ledowe. Wytłumaczył całą procedurę wdrażania oświetlenia ledowego.
Kierownik Joanna Mokrzan z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska poinformowała, że w miejscowości Nowa Wieś Mała była awaria, która została zgłoszona i być może w dniu
dzisiejszym zostanie ona naprawiona.
Radna Ilona Gwizdak wyraziła chęć rozmowy na temat koron dożynkowych ze względu na niezadowolenie
wśród przegranych. Zwróciła się z prośbą, aby przekazać na przykład sołtysom jak dokładnie ma wyglądać
korona żniwna i czy jest regulamin bądź opis jak ma wyglądać taka praca.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że na przyszły rok będzie sporządzony regulamin na zasadzie regulaminu z Urzędu Marszałkowskiego i będzie do wglądu każdego sołectwa. Poinformował również , że w
składzie komisji będą dodatkowe dwie osoby.
Radna Ilona Gwizdak wyraziła opinię, aby nie były to przypadkowe osoby tylko takie, które mają pewne
doświadczenie bądź się na tym znają. Radna poruszyła również temat o zbliżającym się okresie palenia w
piecach, i w związku z tym poprosiła Przewodniczącego komisji o ujęciu w planie pracy komisji temat
ochrony środowiska tak, by przygotować mieszkańców na nie palenie w piecach byle czym i tak aby wzrastała ich świadomość na temat zagrożeń z tym związanych.
Głos zabrał Burmistrz informując, że jest w planach zakup 4 urządzeń do pomiaru pyłu zawieszonego
dwóch parametrów i takie urządzenia miały by być zainstalowane w Lewinie Brzeskim dwa urządzenia i po
jednym w Skorogoszczy i w Łosiowie. Poinformował również o możliwości wzięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zmianę źródła ciepła. Toczyły się rozmowy na temat uwzględnienia w
budżecie pomocy finansowej dla osób, które będą chciały zmieniać piece lecz jest to temat rozwojowy i być
może będzie on poruszany na następnych posiedzeniach komisji tak, by wypracować stanowisko w tym
temacie.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że w planie pracy komisji był temat odnośnie ochrony środowiska lecz został przeniesiony na inny termin posiedzenia komisji ze względu na brak
przepisów, które regulują jednoznacznie sytuacje. W momencie, gdy zostaną przepisy jednoznacznie określone komisja będzie się zajmowała wspomnianym tematem.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kanalizacji.
Burmistrz Artur Kotara poinformował na jakim etapie znajdują się prace i jak będzie wyglądał dalszy etap
prac związanych z kanalizacją, a także wyjaśnił co będzie tematem sesji nadzwyczajnej.
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Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem w ramach tematu kanalizacji, czy będą zrobionechodniki
w miejscowości Chróścina i czy będą wycinane drzewa, które będą przeszkadzać.
Burmistrz poinformował, że w ramach ten inwestycji jest przewidziane zrobienie chodników w Chróścinie i
wycinka co niektórych drzew.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński o godz. 13:00 zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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