P r o t o k ó ł Nr 34/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
13 grudnia 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 6 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 Dariusz Zięba.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 13 grudnia 2017r. Burmistrza Lewina Brzeskiego
skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 21 grudnia 2017r. dodatkowego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 3 ppkt 9 w celu zaopiniowania
przedłożonego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 6 radnych - jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła wniosek.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 15 listopada
2017r. do dnia 04 grudnia 2017r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok;
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
3) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
budżetowy 2018;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego
w Brzegu;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
6) w sprawie rocznego planu kontroli na 2018 rok;
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
8) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018r.
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
4. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołów:
1) Protokół Nr 31/2017 z dnia 22 listopada 2017r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do Radnych oraz w wersji papierowej był do wglądu
w Biurze Rady. Radni mieli możliwości zapoznać się z jego treścią i wniesienia poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 31/2017 – jednogłośnie – 6 głs. „za”.
2) Protokół Nr 32/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do Radnych oraz w wersji papierowej był do wglądu
w Biurze Rady. Radni mieli możliwości zapoznać się z jego treścią i wniesienia poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 32/2017 – jednogłośnie – 6 głs. „za”.
3) Protokół Nr 33/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. (posiedzenie wyjazdowe).
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu.
Protokół był w dniu dzisiejszym 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 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 33/2017 – jednogłośnie – 6 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 15 listopada
2017r. do dnia 04 grudnia 2017r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na ustalone ceny prawa własności nieruchomości gruntowych
zbywanych na rzecz użytkownika wieczystego położonych na terenie miasta Lewin Brzeski.
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi, wyjaśniając sposób ustalania cen prawa własności.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło udziału Z-cy Burmistrza w konferencji nt. „Zmiany
funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.
Burmistrz poinformował, że konferencja dotyczyła m.in. współpracy z samorządem, przedstawiono
prezentację funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie.
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał :
ppkt 1
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań związanych
z problematyką uzależnienia od alkoholu oraz pomocy rodzinom dotkniętym skutkami nadużywania
alkoholu. Działania te gmina podejmuje w oparciu o roczny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem programu należy dokonać diagnozy skali i skutków
nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczone są środki, które gmina uzyskuje z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Diagnoza oraz treści zawarte w programie na rok 2018 opracowane zostały na podstawie informacji ze
szkół z terenu gminy Lewin Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Sądu Rejonowego, Domu
Dziecka w Skorogoszczy, Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich
rodzin oraz Poradni Odwykowej w Brzegu.
W programie uwzględniono następujące zadania:
 prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych,
 działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 wsparcie placówek oświatowych w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyki uzależnień,
 finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
 finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie
przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować
w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że program przeciwdziałania
narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na
poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame.
Od roku 2016 do obydwu wyżej cytowanych ustaw wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu zadań
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na
lata 2016-2020. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak poinformował o autopoprawce
Burmistrza do omawianego projektu uchwały. Burmistrz wnosi o wprowadzenie zmiany w zał. Nr 1 do
powyższego projektu uchwały w Diagnozie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu oraz ocenie
skutków nadużywania alkoholu na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski:
1. w wierszu 4 od dołu na stronie 1 wykreślić miejscowość Borkowice,
2. w wierszu 7 od dołu na stronie 1 wykreślić miejscowość Borkowice.
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał czy zwiększyła się liczba interwencji domowych
z nadużywaniem alkoholu.
Kierownik Marek Nowak poinformował, że w porównania do lat ubiegłych zgodnie z informacją
Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim to zmniejszyła się liczba interwencji domowych, interwencji
w miejscach publicznych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką Burmistrza na posiedzeniu komisji.
ppkt 2
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada
na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez
gminy w tym zakresie należy realizować w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, program przeciwdziałania narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina
uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter
jak działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji
w tych dwóch programach są tożsame, tj.:
 prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim,
 działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień,
 finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
 finansowanie zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Przewodniczący Komisji i radny Antoni Rak zwrócili uwagę, że na terenie miasta i gminy jest tylko jedna
osoba uzależniona od narkotyków, na pewno jest więcej osób.
Kierownik Wydziału OK Marek Nowak poinformował, że jest trudno wykryć wśród uczniów zażywających
narkotyki. Szkoły współpracują z Sądem Rejonowym w Brzegu, Świetlicą Terapeutyczną, Miejsko –
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy
2018;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie form
doradztwa i doskonalenia metodycznego nauczycieli. Sposób podziału tych środków określa
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Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów
i trybu przyznawania tych środków, zmienione Rozporządzeniem zmieniającym, którego zapisy weszły
w życie 1 stycznia 2016r. Rozporządzenie zmieniające zniosło obowiązek tworzenia w placówce
wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wprowadziło natomiast obowiązek
uwzględniania przy wyborze form doskonalenia wniosków z nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych
wyników sprawdzianów i egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych
w przepisach oświatowych. Zgodnie z Rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę
wnioski dyrektorów szkół ustala plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy,
który uwzględnia plany szkolne w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają specjalności i formy
kształcenia oraz maksymalna kwota dofinansowania opłat za doskonalenie realizowane w uczelniach
wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli. Plan obejmuje również sposób realizacji prawa nauczycieli do
doradztwa metodycznego – w naszej gminie doradztwo realizowane jest na podstawie uchwały Rady
Miejskiej podjętej w 2015 roku, zgodnie z którą doradztwo dla naszych nauczycieli realizuje Województwo
Opolskie – Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego Działa Regionalny Zespół Wsparcia
Placówek Edukacji w Opolu. Plan dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli
przedstawiony w projekcie uchwały został dnia 24 listopada 2017 roku ustalony na spotkaniu z dyrektorami
szkół i przedszkoli. W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, tj. ZNP oraz
NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – plan został pozytywnie zaopiniowany przez te
organizacje związkowe.
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 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy
ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu na kolejny rok budżetowy 2018.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk pokreślił, że są uwagi co do pracy konserwatora zabytków Starostwa
Powiatowego w Brzegu, m.in. często są przedłużane terminy realizacji wniosków.
Burmistrz poinformował, że dzięki spotkaniom Burmistrzów z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków działania konserwatora zabytków Starostwa Powiatowego są bardziej sprawniejsze, jest mniej
problemów z załatwieniem spraw.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o zasadę udzielenia dotacji
w wysokości 2.647,00 złotych na realizację zadania utworzenia stanowiska.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że jest ustalony algorytm obliczenia dotacji dla każdej
gminy powiatu brzeskiego.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie
Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim na kolejny rok budżetowy 2018.
Radny Antoni Rak zapytał o godziny pracy Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że o godzinach pracy Oddziału decyduje Starostwo Powiatowe w Brzegu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny, radny Antoni Rak, Przewodniczący
Komisji Robert Laszuk, radny Przemysław Ślęzak, radny Roman Pudło zwrócili uwagę na sposób obsługi
petentów przez pracowników Oddziału Komunikacji, że są ordynarni, opryskliwi i wredni. Większość z nich
napotkała się z tym problemem.
Przewodniczący Komisji zawnioskował, iż w związku z licznymi skargami na zachowanie pracowników
Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Lewinie Brzeskim wobec obsługujących petentów ( są
wredni, opryskliwi, nadmienienie wydłużają czas załatwienia petentów, w przedłożonych dokumentach
doszukują się niezgodności, gdzie w innych Wydziałach Komunikacji nie stanowią problemu
w pozytywnym zadławieniu złożonego wniosku ) należy wystąpić do Starosty Powiatu Brzeskiego
o oddelegowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Kierownika Wydziału
Komunikacji i Drogownictwa w Brzegu.
Za wnioskiem Przewodniczącego Komisji opowiedziało się 6 radnych – 6 głs. „za”.
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło,
radny Piotr Barszcz, Sekretarz Gminy Barbara Chyża, Burmistrz Artur Kotara.
Po zakończeniu dyskusji Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
w sprawie rocznego planu kontroli na 2018 rok;
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 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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ppkt 7
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja
Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie :
1) Stroszowice w dniu 19 listopada 2013 r. i dniu 20 listopada 2017r. zakończyła się 4 letnia kadencja;
2) Nowa Wieś Mała w dniu 2 grudnia 2013r. i w dniu 2 grudnia 2017r. zakończyła się 4 letnia kadencja.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Stroszowice i Statutu Sołectwa Nowa Wieś Mała).
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 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował o wniesionej autopoprawce na
posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do planu pracy rady na 2018 rok. Autopoprawka dot.
wprowadzenia w poz. Nr 1 w miesiącu marcu pkt 5 o treści „Informacja o wydatkach zrealizowanych
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok”.
Komisja RiOŚ powyższą autopoprawkę przyjęła bez uwag, jest zainteresowana w jaki sposób są
wydatkowane środki na realizację tych programów w gminie.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest bardzo
szczegółowo opisane, nie wie co by można jeszcze ująć w tej informacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek podkreślił, że w ciągu roku budżetowego wprowadzane
są zmiany w wydatkowaniu środków na realizacje programów, w tych programach nie jest wyszczególnione
ile i jakie były realizowane programy profilaktyczne.
Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały dot.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawione jest tylko
merytoryczne sprawozdanie, ile udzielono porad, ile zostało zrealizowanych programów w szkołach.
Ma na uwadze, że w tej informacji ma być wykazany sposób wydatkowania środków, czyli ile było
zaplanowanych środków na dane zadanie, a ile wydatkowano i na co.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała jakie proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie
gminy:
I. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 182.060 zł następuje w związku z zwiększeniem planu
dochodów w zakresie:
 wpływu podatku od nieruchomości (170.000 zł),
 wpływów z podatku rolnego (12.060 zł),
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 182.060 zł następuje w związku z zabezpieczeniem
środków finansowych z przeznaczeniem na:
 zarządzanie , utrzymanie zasobów komunalnych (65.660 zł),
 wydatki związane funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i wydatki statutowe
50.000 zł),
 wydatki związane z promocją (10.000 zł)
 wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania OSP (10.000 zł),
 wydatki statutowe Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (400 zł),
 wydatki na zadanie pn.,, Akcja Zima’’ (8.000 zł),
 zakup energii elektrycznej (30.000 zł),
 wydatki związane z rozbiórką budynku w m. Wronów - nieczynne składowisko odpadów (5.000 zł)
 wydatki związane z dokumentacją projektową budynku szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz
(3.000 zł),
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 25.600 zł następuje w związku z :
 przeniesieniem środków otrzymanych przez sołectwo Oldrzyszowice - środki pochodzące
z nagrody w konkursie,, Piękna Wieś Lewińska’’ z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn.
,, Zielona siłownia w m. Oldrzyszowice’’ (1.600 zł),
 przeniesienia środków w ramach dotacji na zadania bieżące związane z Kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego (20.000 zł),
 przeniesienie planu w zakresie wydatków sołectwa Kantorowice (§ 4210) na wydatek inwestycyjny
pn. ,, Boisko Kantorowice” (3.000 zł),
 przeniesienie środków w ramach planu kultury fizycznej na wydatek inwestycyjny pn. ,,Boisko
Kantorowice” (1.000 zł).
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności wprowadzenia na sesji zwołanej na dzień 21
grudnia 2017r. autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2017 rok w związku z wnioskiem Kierownika M-GOP w Lewinie Brzeskim o przeniesienie między
rozdziałami środków w zakresie opieki społecznej i polityki rodzinnej w wysokości 20.000 zł.
Kolejną autopoprawkę wniósł Burmistrz Artur Kotara, która dotyczy zwiększenia środków po stronie
planowanych dochodów i wydatków w wysokości 64.000 zł - podatku od czynności cywilnoprawnych
z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wykonania programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy
ścieżek pieszo – rowerowych (Popielów – Lewin Brzeski). Planuje wspólnie z gminą Popielów złożyć
w I kwartale wniosek o środki pozabudżetowe z programów Aglomeracji Opolskiej.
Komisja nie wniosła uwag i wniosków.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
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Radny Zbigniew Gąsiorowski w imieniu seniorów podziękował Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady
Samorządu Miasta za wydzielenie w budżecie środków na organizację wyjazdu dla Seniorów do kina
w Opolu.
Burmistrz poinformował o możliwościach pozyskania środków z budżetu unii europejskiej na realizację
programów dla seniorów.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny w n o s i - mając na względzie
obowiązek wypełnienia zadania nałożonego przepisami ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wymianę
tablicy nazwy ul. Świerczewskiego na ulicę Hallera w Lewinie Brzeskim.
Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk przedstawił uwagi, które zostały zgłoszone przez
radnych biorących udział w wizji w terenie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Powiatem
Brzeskim w m. Lewin Brzeski pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2151 O ul. Moniuszki
w Lewinie Brzeskim”:
1) uzupełnienie ubytków w drodze przy krawężniku - wjeździe na pasaż „Biedronka”;
2) wystąpienie do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim
o uporządkowanie terenu, gdyż przy opadach deszczu powstaje błoto, które jest następnie przez koła
samochodu wywożone na nowo wybudowany chodnik.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu przyjęła zgłoszone wnioski, w obecności 6 radnych – 6 głs.
„za”.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o wyznaczenie w Urzędzie pracownika, który będzie
udzielał pomocy w wypełnianiu wniosków o udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła w budynkach mieszkalnych.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego w n o s i o utworzenie punktu w Urzędzie Miejskim w Lewinie
Brzeskim potwierdzającego swoją tożsamość - służący jako elektroniczny podpis w związku z koniecznością
założenia profilu zaufanego.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.02 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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