PROTOKÓŁ

Nr 27/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w
dniu 22 listopada 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1250
Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 4 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 22 listopada 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 4 osobowym -

jednogłośnie 4 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.

W związku z tym porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 26/2017 z dnia 23 października 2017r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 17 października
2017r. do dnia 14 listopada 2017r.
3. Zapoznanie się z informacją nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski”.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
5. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2018 rok oraz wieloletnią prognozą finansową- wydanie
opinii.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Komisja w składzie 4 osobowym jednogłośnie 4 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 26/2017 z dnia 23 października 2017r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 26/2017 z dnia 23 października 2017r.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” zatwierdziła protokół
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Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 17 października 2017r. do dnia 14 listopada 2017r.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy zmieniło się coś w sprzedaży działek.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że niema zbytnio dużych zmian w sprzedaży. Do tej pory sprzedano
6 działek. Wyjaśnił, że będziemy stopniowo obniżać ceny tak, by nie oddawać działek za bezcen co będzie
stopniowo przynosiło dochód dla naszej gminy.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 3
Zapoznanie się z informacją nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski”;
Radny Mieczysław Adaszyński wrócił do pomysłu poruszanego na sierpniowej sesji i podał pod rozwagę
propozycję nasadzenia drzew owocowych w różnych miejscach np. nieużytkach, łęgach a także śródpolnych drogach na terenie Gminy Lewin Brzeski. Nasadzenie miałoby na celu zapewnienia pożywienia dla
ptaków i rozwoju bioróżnorodności. Radny zaproponował ujęcie tego tematu w w/w informacji tak, aby w
przyszłości móc wygospodarować środki na ten cel. Zaproponował by były to nasadzenia niekolidujące z
użytkami rolnymi tak, by rolnikom nie stwarzać problemów z dojazdem na pola lecz miejsca, na których
drzewa nie będą stwarzać problemów.
Radny Władysław Górka zaproponował, nasadzenie w miejsce wyciętych topoli w Chróścinie.
Przewodniczący wyjaśnił, że chodzi o sam pomysł ujęcia tego tematu w informacji „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski” i wygospodarowania w przyszłości środków na ten cel.
Radni przyjęli wniosek Przewodniczącego Komisji.
Burmistrz Artur Kotara przyjął wniosek o uzupełnienie do informacji „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski”.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
ppkt 1
przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące- Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) do właściwości Rady Gminy należy stanowienie
o wszystkich sprawach zastrzeżonych ustawami pozostających w zakresie działania gminy. Szczegółowo
sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r, poz. 1817,
poz. 1948; z 2017r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909). Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej
obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zakres merytoryczny i warunki uchwalania rocznego programu współpracy reguluje art. 5a ustawy, zgodnie
z którym:
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·Organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
·Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
·Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, wieloletni program współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
·Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli Burmistrz, nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
·Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust
3 zawiera w szczególności:
1)cel główny i cele szczegółowe programu;
2)zasady współpracy;
3)zakres przedmiotowy;
4)formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5)priorytetowe zadania publiczne;
6)okres realizacji programu;
7)sposób realizacji programu;
8)wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
9)sposób oceny realizacji programu;
10)informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11)tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Przedłożony projekt reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku odnosząc się do wszystkich
wskazanych w art. 5a ust 4 wymogów.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik gminy Urszula Smolińska i jest ono następujące:
1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 518.696 zł następuje w związku z :
zwiększeniem planu dochodów w zakresie, w tym:
- gospodarki leśnej- dochody z dzierżawy ( 1.000 zł),
- zajęcia pasa drogowego ( 10.500 zł ),
- gospodarki gruntami( 37.000 zł ),
- wpływów z odsetek , darowizn oraz różnych dochodów (34.200 zł ),
- grzywien i mandatów od osób fizycznych ( 2.719 zł ),
- dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych ( 156.000 zł ),
- wpływów z najmu w placówkach oświatowych ( 36.277 zł ),
- dochodów w zakresie opłaty z tyt. za zagospodarowania odpadów ( 130.000 zł ),
- zwrotu kosztów upomnień ( 3.000 zł ),
- wpłaty darowizny przez sołectwo Skorogoszcz ( 1.000 zł ),
- zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości ( 95.000 zł ),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w prawo własności( 12.000 zł ).
2. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.013.196 zł następuje w związku
z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na:
- przekazanie odpisu 2% na rzecz Izby Rolniczej w Opolu ( 3.500 zł ),
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- remonty dróg i zakup znaków( 35.000 zł ),
- zarządzanie i utrzymanie zasobów komunalnych ( 100.000 zł ),
- wydatki związane z koniecznością pilnego remontu okien w budynku Rynek 26 ( 60.000 zł ),
- zatrudnienie pracowników robót publicznych ( 22.000 zł ),
- zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na promocję ( 25.000 zł ),
- odpis na ZFSS w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych ( 6.000 zł ),
- wydatki statutowe Biura Usług Wspólnych ( 13.000 zł ),
- wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania OSP ( 12.000 zł ),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie ( 397.200 zł ),
- wydatki statutowe w oświacie - opał, wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania ( 15.500 zł ),
- wydatki w zakresie gospodarki odpadami( 260.000 zł ),
- zakup piasku do akcji zimowej( 6.500, zł ),
- zakup energii elektrycznej ( 30.000 zł ),
- wydatki związane z rozbiórką budynku w m. Wronów - nieczynne składowisko odpadów ( 12.500 zł ),
- wydatków związanych z remontem podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Mikolin ( 3.016 zł ),
- zakup tablicy informacyjnej w związku z adaptacją na cele edukacyjne zabytkowego
budynku szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz ( 3.210 zł ),
- zakup zmywarki do Prz. w Łosiowie ( 6.000 zł ),
- doposażenia placu zabaw na osiedlu Kolonia w m. Skorogoszcz ( 2.770 zł ).
3. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 494.500 zł następuje w
związku z :
- zmniejszenia wydatków związanych z otrzymaniem nagrody przez sołectwo Skorogoszcz
w związku z przeznaczeniem środków z tego tyt. na zadanie inwestycyjne związane z
doposażeniem placu zabaw na osiedlu Kolonia w m. Skorogoszcz( 1.000 zł ),
- zmniejszeniem planu wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego ( 40.000 zł ),
- zmniejszeniem wydatków w zakresie planu związanego z obsługą długu publicznego ( 60.000 zł ),
- zdjęcia z planu wydatków z przeznaczeniem za zakup programu komputerowego ( 10.500 zł ),
- - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.,, Utworzenie centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym w Lewinie Brzeskim’’ ( 383.000 zł ).
4. Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych następuje w związku
z wykonaniem dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie w placówkach oświatowych.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, z jakiego powodu jest zmniejszony plan wydatków na
zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Utworzenie centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym w Lewinie Brzeskim’’.
Skarbnik Urszula Smolińska wyjaśniła, że zmiany dotyczą uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie.
Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na 2018 rok oraz wieloletnią prognozą finansową –
wydanie opinii.
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik gminy Urszula Smolińska, informując na wstępie swojej wypowiedzi o większych dochodach w budżecie, ale również o bardzo dużych wydatkach majątkowych, które
zostały ujęte w budżecie bez zasilania zewnętrznego czyli bez kredytu. W tym budżecie są niedobory w
płacach w oświacie, część brakującej kwoty zostanie uzupełniona z ewentualnej nadwyżki budżetowej.
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Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem, czy problem oświaty się kiedyś skończy .
Skarbnik wyjaśniła, gdyby w budżecie było więcej środków od razu były by one zabezpieczone na oświatę
lecz w momencie projektowania budżetu brakuje środków i są one w późniejszym czasie korygowane
ewentualną nadwyżką.
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planu zagospodarowania starych budynków
szkół.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że na zebraniach wiejskich w Skorogoscy i Chróścinie informował
mieszkańców, że w przyszłości jeden budynek chciałby przeznaczyć pod adaptację mieszkań, a drugi na
cele społeczne, co będzie jeszcze omawiane na zebraniach z mieszkańcami, tak by plany były ze sobą
zbieżne.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 roku.
Przystąpiono do omówienia wieloletniej prognozy finansowej.
Nie zgłoszono zapytań i uwag do wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wysypania bocznych dróg w Buszycach
kamieniem tak, aby całość nie była finansowana z funduszu sołeckiego.
Burmistrz poinformował ze 50 % z funduszu sołeckiego musi być przeznaczona na inwestycje w sołectwie.
Poinformował, że był na razie jeden konkurs z PROW- u, z którego skorzystało wiele miejscowości naszej
gminy i który powoli zbliża się ku końcowi. Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.
„Schetynówki” jest szansa w przyszłym roku wyremontować ul. Cmentarną w Łosiowie, lecz jest to uwarunkowane oszczędnościami po przetargowymi, które pojawia się w I półroczu 2018 roku.
Sołtys Łosiowa Małgorzata Wieczorek- Smolińska zwróciła się z zapytaniem czy druga ulica, na którą z funduszu sołeckiego były przeznaczane środki jest brana pod uwagę w tym projekcie.
Burmistrz powiadomił, że jest brana pod uwagę, lecz z funduszu remontowego.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, czy są nabory na świetlicę wiejską w Nowej Wsi Małej.
Burmistrz poinformował, ze nabór na świetlicę wiejską ma być w I kwartale 2018 roku.
Sołtys Łosiowa zwróciła się z prośbą o interwencję u przewoźników słomy przejeżdżających przez Łosiów, o
prawidłowe zabezpieczenie ładunków, gdyż ich przejazd powoduje zaśmiecanie drogi krajowej Nr 94 słomą, ”fruwa” po całej ulicy, zalega przy posesjach co powoduje skargi i niezadowolenie mieszkańców.
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Burmistrz poinformował, że wniosek zostanie przekazany do odpowiednich służb.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek dodał, że w przypadku złapania na „gorącym uczynku” osobę
zaśmiecającą, wystarczy powiadomić policję telefonicznie a ona ma obowiązek zainterweniować.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się z prośba do Burmistrza o poprawienie oraz wyprofilowanie terenu przy ul. Cmentarnej i ul. Nowowiejskiej tak, aby woda opadowa mogła odpływać do
studzienki.
Radna Anna Zacharewicz poinformowała, że jednemu z rolników z Nowej Wsi Małej zawaliła się stodoła i
czy jest jakakolwiek pomoc z gminy w takim przypadku, oraz czy może taki rolnik starać się o umorzenie
podatku.
Burmistrz poinformował, iż gmina nie ma prawa pomagać prywatnym właścicielom a co do umorzenia
podatku, każdy wniosek jest rozpatrywany i badany indywidualnie.
Sołtys Wsi Golczowice Weronika Niemczyk zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość w jakikolwiek sposób właściciela działki zmusić do jej wykoszenia.
Burmistrz poinformował, że gmina nie ma prawa żądać od właściciela koszenia swojej posesji czy działki.
Dodatkowo poinformował, że pod obrady sesji będą wprowadzone jeszcze dwa projekty uchwał oraz wyjaśnił czego będą dotyczyły.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński o godz. 1250 zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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