P r o t o k ó ł Nr 30/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
23 października 2017r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Z-ca
Przewodniczącego Komisji radny Piotr Barszcz. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając,
że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 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. Nieobecni: radny Przemysław
Ślęzak, radny Dariusz Zięba.
Następnie Z-ca Przewodniczącego Komisji przedstawił wniosek z dnia 23 października 2017r. Burmistrza
Lewina Brzeskiego skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie
do porządku obrad sesji zwołanej na dzień 30 października 2017r. dodatkowego projektu uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
Zaproponował wprowadzić w/w projekt uchwały do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 15
w celu zaopiniowania.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Z-ca Przewodniczącego Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 5 radnych - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 29/2017 z dnia 20 września 2017r.
2. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016 – 2017.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 września
2017r. do dnia 16 października 2017r.
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;

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 2017 rok
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia .
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 29/2017 z posiedzenia komisji w dniu 20 września 2017r.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają poprawki do treści
protokołu. Protokół był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze
Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Z-ca Przewodniczącego Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 29/2017 - jednogłośnie – 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016 – 2017.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że postanowił zaprosić tylko Dyrektorów Publicznych
Szkół Podstawowych w związku z zakończeniem działalności dotychczasowego Gimnazjum w Lewinie
Brzeskim, w Skorogoszczy i w Łosiowie. Nie zapraszał dyrektorów Gimnazjów (pełniących obecnie funkcje
Z-ców Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych, ponieważ chciałby przedyskutować aktualny stan
prawny oświaty. Ponieważ z dniem 1 września 2017r. Gimnazja zostały włączone do Publicznych Szkół
Podstawowych. Jest zainteresowany przekształceniem sześcioletnich publicznych szkół podstawowych
w szkoły ośmioletnie. Chciałby porozmawiać na temat przepisów wprowadzających ustawę – Prawo
Oświatowe. W jaki sposób przebiega ich realizacja, jakie mogą wystąpić zagrożenia. Co gminie dało
wprowadzenie zmiany ustawy – Prawo Oświatowe.
Z-ca Przewodniczącego poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonej informacji.
W pierwszej kolejności zabrała głos Beata Hargot Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie
informując, że dzięki wprowadzonej reformie oświatowej nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum mają
możliwość dodatkowego zatrudnienia w szkole podstawowej. Ponieważ przy tak małej liczbie uczniów
w gimnazjum bo są tylko dwie klasy, nauczyciele musieliby uzupełniać etaty w szkole podstawowej, czyli
więcej godzin pracowali by w szkole podstawowej niż w gimnazjum. Plan zajęć został tak przygotowany aby
nauczyciele mogli się przemieszczać z budynku gimnazjum do budynku szkoły podstawowej. Realizacja
wprowadzonej reformy przebiega bez żadnych utrudnień. Na zakończenie powiedziała, że gmina Lewin
Brzeski dba o placówki oświatowe.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że w przyszłości planuje się aby z sali gimnastycznej wydzielić dwie sale
lekcyjne. Jest możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Oświaty z rezerwy oświatowej na
przeprowadzenie inwestycji w związku z wprowadzoną reformą. Tylko, że w tym roku na to zadanie nie
było możliwości pozyskania środków. Dlatego też został złożony wniosek do Ministra Oświaty o zmianę na
przyszły rok regulaminu przyznawania środków, tak aby nasza gmina mogła pozyskać środki na zadanie
w związku z wprowadzoną reformą.
Następnie zabrał głos Zdzisław Biernacki Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim
informując, że szkoła podstawowa mieści się w dwóch budynkach. Do byłego gimnazjum uczęszczają już
uczniowie klas podstawowych VI i VII. Młodsze klasy pozostały w budynku przy ul. Kościuszki. Nauczyciele
muszą przechodzić z budynku do budynku, a tym bardziej, że chciał zachować kontynuację nauki danego
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przedmiotu przez tego samego nauczyciela w podstawówce i w gimnazjum, aby nauczyciel był
odpowiedzialny za wyniki nauczania.
Dyrektor zwrócił uwagę, że w przyszłości może wystąpić problem z pomieszczeniem wszystkich uczniów
w byłym budynku gimnazjum w przypadku utworzenia pięciu oddziałów, ponieważ w tym budynku można
pomieścić tylko od 12-13 oddziałów, ale nie więcej. Może być też taka sytuacja w przypadku kiedy nie
zmniejszy się liczba oddziałów w mniejszych klasach a będzie utrzymana, ale jest to z korzyścią dla uczniów,
osiągają lepsze wyniki w nauce. Obecnie w szkole jest wdrażany szkolny dziennik elektroniczny,
w klasach byłych gimnazjalnych został już utworzony. Teraz będzie wdrażany w klasach podstawowych.
Natomiast jeśli chodzi o problemy wychowawcze to brak jest takich sytuacji. Jest tylko problem bo należy
przeprowadzić remont skrzydła dachu w budynku przy ul. Zamkowej oczywiście jeżeli znajda się tylko środki
w budżecie. Dachówka jest bardzo zlasowana i przy większych wiatrach może pospadać. Również jest
konieczność wymiany podłóg w salach lekcyjnych w budynku przy ul. Kościuszki na co zwrócił uwagę
Sanepid. Część podłóg jest już wymieniona.
Radny Roman Pudło zapytał czy wystąpiły problemy lub było zaskoczenie z jakich podręczników będą
uczniowie się uczyć.
Dyrektor Zdzisław Biernacki udzielił odpowiedzi informując, że szkoła posiadała już wszystkie podręczniki
w m-cu sierpniu br. lub początkiem roku szkolnego, także każdy uczeń z rozpoczęciem roku szkolnego
otrzymał wszystkie podręczniki.
Dyrektor Beata Hargot dodała, że był prowadzony monitoring zakupu podręczników przez wizytatora
z Kuratorium Oświaty o czym informowała, które gminy mają już sprowadzone podręczniki.
Radny Roman Pudło podkreślił, że w mediach było słychać o problemach sprowadzenia podręczników.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim Zdzisław Biernacki, radny
Roman Pudło, Dyrektor PSP w Łosiowie Beata Hargot.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że reforma oświaty w naszych szkołach
bezproblemowo została wprowadzona, utrudnieniem jest tylko przechodzenie z budynku do budynku.
Wszyscy nauczyciele są w dalszym ciągu zatrudnieni i zadowoleni z pracy.
Dyrektor Beata Hargot dodała, że bardzo dużo zmian zostało wprowadzonych w prawie oświaty, ale należy
wprowadzać i być odpowiedzialnym za realizację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, że zaprosił dyrektorów szkół
podstawowych i byłych gimnazjów oraz dyrektorów przedszkoli na sesję. Pani Dyrektor z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Skorogoszczy poinformowała o swojej nieobecności na posiedzeniu komisji.
Dyrektor Zdzisław Biernacki zwrócił się z prośbą aby w dalszym ciągu komisja dokonywała przeglądu stanu
technicznego placówek oświatowych w okresie wiosennym położonych na terenie gminy.
Na tym komisja zakończyła.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszej
informacji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
informację za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 września
2017r. do dnia 16 października 2017r.
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Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Piotr Barszcz poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.
Radny Antoni Rak zapytał czy została już sprzedana nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
położona przy ul. Cichej w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz wyjaśnił, że jeszcze procedura sprzedaży trwa, sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu
nieograniczonego ogłoszono na m-c listopad br.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na zaniedbane budynki komunalne w ulicy Aleja Wojska Polskiego
w Lewinie Brzeskim, zapytał czy nie można tych budynków odremontować, szczególnie jest jeden budynek
bardzo zniszczony.
Burmistrz poinformował, że najpierw należałoby najemców z tego budynku przenieść do innych lokali
mieszkalnych a jest ich brak.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o zmniejszone decyzją Wojewody Opolskiego planowane
dochody i wydatki w wysokości 2.729,90 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe, czy nie można było z tych środków zakupić np. materiały ćwiczeniowe na biologie
czy chemię.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że przekazane środki na ten cel zostały rozliczone i należało
niewykorzystane środki zmniejszyć w budżecie.
Kierownik Marek Nowak Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dodał, że Gmina otrzymuje środki na
wyposażenie szkół na podstawie liczby uczniów w danej szkole. Niewykorzystane środki należy rozliczyć.
Radny Roman Pudło zapytał o powód zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Strzelniki w sprawie
odwołania sołtysa.
Burmistrz poinformował, że wpłynęły dwa wnioski podpisane przez część mieszkańców w sprawie
odwołania sołtysa sołectwa Strzelniki i sołectwa Sarny Małe. W związku z tym zostało zwołane zebranie
wiejskiej w sołectwie Strzelniki. Następnie zaprosił radnego Piotra Barszcz do uczestnictwa
w Zebraniu Wiejskim sołectwa Strzelniki.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Roman Pudło, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji
radny Robert Laszuk, radny Antoni Rak.
Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie w Starostwie Powiatowym w Brzeg nt. uszkodzonego mostu
nad kanałem ulgi rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim, czy jest znany termin remontu mostu.
Burmistrz poinformował, że zarządcą mostu jest Starostwo Powiatowe w Brzegu, które oczekuje od naszej
gminy dofinansowania remontu, a jest tak cały czas, że Starostwo do każdego zadania inwestycyjnego
realizowanego w naszej gminie oczekuje dofinansowanie z budżetu gminy. W przypadku utraty nośności
mostu, to zostanie zamknięty. Co jakiś czas jest sprawdzany stan techniczny mostu za który również Gmina
ponosi koszty. Stan mostu coraz bardziej się pogarsza, w związku z tym na tym spotkaniu postanowiono
jeszcze ograniczyć prędkość poruszania się pojazdów oraz zamontować spowalniacze. Zaplanowano aby
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w przyszłym roku opracować dokumentację, koszt sporządzenia dokumentacji zostałby współfinansowany
przez Starostwo Powiatowe w Brzegu naszą Gminę i OKSM w Opolu, ale w przypadku zamknięcia mostu
OKSM Opole może odstąpić od współfinansowania. Jeśli uda się sporządzić dokumentację do m-ca
września przyszłego roku to jest możliwość złożenia wniosku o pozyskanie środków pozabudżetowych. Czyli
dopiero za dwa lata jest szansa na przeprowadzenie kapitalnego remontu mostu lub budowę nowego.
Przewidywalny koszt budowy nowego mostu to ok. 3.000.000 zł.
Uwaga – stan członków Komisji 4 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
Wywiązała się dyskusja nad kosztem budowy mostu w której udział wzięli: radny Piotr Barszcz,
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło, Burmistrz Artur Kotara, radny Antoni Rak.
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał o udział w spotkaniu w sprawie pozyskania środków na zadanie
„Parking & Ride”.
Burmistrz poinformował, że okazuje się, że dwie gminy nie mają jeszcze przygotowanych dokumentacji, co
powoduje opóźnianie terminu realizacji zadania – remont dworca PKP z parkingiem oraz uzupełninie
brakującego oświetlenia w mieście Lewin Brzeski.
Radny Antoni Rak zapytał o spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami z naszej gminy, czy to będą cykliczne
spotkania czy tylko jednorazowe.
Burmistrz poinformował, że pierwsze spotkanie odbyło się wiosną „śniadanie z biznesem” na którym
zaproponowano przeprowadzić rewitalizację ronda w Lewinie Brzeskim. Zostało wykonane przy udziale
niektórych przedsiębiorców, Spółki Hydro – Lew w Lewinie Brzeskim, radnych Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim. Na ostatnim spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami również wzięli udział: Lokalna Izba
Gospodarcza w Opolu, Lokalny Punkt Informacyjny w Brzegu, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Sąd
Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki
w Opolu, Bank PKO BP w Brzegu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Brzegu. W trakcie spotkania,
przedstawiono informację o aktualnych możliwościach pozyskania środków z Funduszy Unijnych w ramach
RPO WO na lata 2014-2020 oraz dofinansowania stanowisk pracy.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że dzięki takim spotkaniom przedsiębiorcy mogą się
dowiedzieć skąd pozyskiwać środki na prowadzenie lub na rozszerzenie swojej działalności.
Radny Roma Pudło zapytał Z-cę Burmistrza o udział w konferencji naukowo – technicznej pn. „Odrzańska
droga wodna: zagrożenia, perspektywa, znaczenie dla gospodarki”. Zapytał czy na tym spotkaniu była
mowa o jakiś nonsensach czy o dążeniach do usprawnienia żeglugi wodnej.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że jest szereg różnych inicjatyw polegających na polepszeniu
żeglugi wodnej a przede wszystkim powrotu do transportu rzecznego przez rzekę Odra. Na tym spotkaniu
gminy, które są wzdłuż dorzecza rzeki Odra podpisały Deklarację Odrzańską – wyrażenie woli udziału
w efektywnym wykorzystaniu możliwości jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej
Odrze. W jaki sposób będzie realizowany i kiedy rozpoczną się pierwsze działania to zależy od działań rządu,
ale na pewno jest to kwestia kilku najbliższych lat.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań do sprawozdania.
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Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Lewinie Brzeskim;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych Marek Nowak, informując, że 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Łosiowie;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Skorogoszczy;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - 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
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datą 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 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;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych Marek Nowak, informując że 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 publicznych szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie. Uchwała ta stanowi
akt założycielski ośmioletniej publicznej 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 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 przedstawia się następująco - 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 publicznych szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie.
Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej publicznej 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skorogoszczy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Skorogoszczy;
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - 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 publicznych szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie.
Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej publicznej 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 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;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych Marek Nowak, informując, że w treści § 1 przedmiotowej uchwały podjętej
26 września 2017 roku omyłkowo pominięto Załącznik Nr 2 do uchwały.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Łosiowie;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości;
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Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik Wydziału
Podatkowego Aleksandra Lipka informując, że zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych podatnicy zobowiązani są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklarację
i informację 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik Wydziału
Podatkowego Aleksandra Lipka informując, że godnie z przepisami ustawy o podatku rolnym podatnicy
zobowiązani są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklarację i informację 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 11
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik Wydziału
Podatkowego Aleksandra Lipka informując, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku leśnym 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 12
zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
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Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik Wydziału
Podatkowego Aleksandra Lipka informując, że 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 2016r. 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. 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 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 - związku z zakończeniem działalności
gimnazjów na terenie Gminy z wykazu wykreśla się Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, w Łosiowie
i w Skorogoszczy.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 14
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco - zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych 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.
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Burmistrz Artur Kotara wniósł autopoprawkę do projektu uchwały - w § 1 ust. 2 pkt 2 – od budynków lub
ich części mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,75 zł, zamiast 0,77 zł.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na podaną kwotę od budowli określonej na podstawie wartości.
Wywiązała się dyskusja nad obliczaniem – wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości – od
budowli – 2% ich wartości, udział wzięli radny Roman Pudło, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk,
Burmistrz Artur Kotara, Urszula Smolińska Skarbnik Gminy.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką Burmistrza na posiedzeniu
Komisji.
ppkt 15
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Urszula
Smolińska informując jakie się proponuje wprowadzenie zmian w budżecie gminy:
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, Kantorowice 1.000 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).
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o lokal położony przy ul. Rynek 21 w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że związku z podjęciem w 2016r. uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową
ul. Rynek 21 o wypowiedzeniu umowy na dostawę ciepła, wszyscy lokatorzy tej wspólnoty będą ponosić
konsekwencje poprzez odcięcie ciepła do wszystkich lokali wchodzących w skład wspólnoty. Dlatego też
każdy lokator we własnym zakresie musi zapewnić sobie źródło ciepła. Ponieważ Gmina posiada w tej
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wspólnocie jeszcze jeden lokal komunalny to musi zapewnić źródło ciepła i stąd należy zabezpieczyć środki
w budżecie gminy.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara, radny
Antoni Rak, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 3 głs. „za” przy 1 głs.
„ wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej na początku listopada br.
z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w sprawie przekazania wybudowanej oczyszczalni ścieków dla
Spółki Hydro – Lew w Lewinie Brzeskim, obecnie jest prowadzona wycena nieruchomości. Kolejny temat to
wprowadzenie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej a dotyczy wprowadzenia przedsięwzięcia
zadania polegającego na świadczeniu przez firmę Tauron Dystrybucja S.A. usługi oświetleniowej na terenie
Gminy Lewin Brzeski, polegającej na serwisie sieci i urządzeń oświetleniowych wraz z poprawą
efektywności i jakości oświetlenia drogowego na łączną kwotę 2.578.846,94 zł (okres realizacji zadania
2017 -2023). Firma Tauron zaproponował we własnym zakresie zakupić lampy ledowe i wymienić
w m-cach od grudnia br. do kwietnia przyszłego roku. Tam gdzie by były wymienione lampy to już świeciły
by się całą noc.

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza zaproponował aby
ponieść dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy aby wszystkie lampy świeciły na terenie miasta
a nie tylko tam gdzie zostaną wymienione na lampy ledowe.
Burmistrz odpowiedział, że już wstępnie ustalono o kolejności wymiany lamp ledowych. Najpierw
będą wymieniane na terenie miasta Lewin Brzeski później w m. Łosiów i Skorogoszcz a następnie
mniejsze miejscowości.
Jeszcze raz Przewodniczący Komisji zaproponował nie wyłączać oświetlenia ulicznego w mieście.
Burmistrz zaznaczył, że będzie miał to na uwadze podkreślając, że w okresie świat Bożego Narodzenia
i karnawału nie jest wyłączane oświetlenie uliczne. Ponadto miejmy nadzieję, że uda się szybciej
wymienić lampy a może nawet w tym okresie kiedy nie jest wyłączane.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Z-ca Przewodniczącego Komisji Piotr Barszcz o godz. 16.16 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Piotr Barszcz

Protokół zatwierdzono
dnia 22 listopada 2017r.
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