P r o t o k ó ł Nr 35/2018
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 22 marca 2018r.

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. Nieobecny Dariusz Zięba.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Zatwierdzenie protokołu Nr 34/2017 z posiedzenia z dnia 13 grudnia 2017r.
Spotkanie z Kierownikiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski.
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 5 grudnia 2017r.
do dnia 12 marca 2018r.
Zapoznanie się z informacją nt:
1) o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2017 roku oraz o średniej strukturze
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
2) o wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
2) przyjęcie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2017;
3) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
4) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
5) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski,
dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć;
6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
7) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Lewin Brzeski na
realizację zadań służących ochronie powietrza;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”;
9) w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
10) w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności komisji za 2017r.
i planu pracy na 2018 rok.
Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z pilnym wyjazdem Burmistrz nie będzie
uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu Komisji.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 34/2017 z posiedzenia komisji w dniu 13 grudnia 2017r.
Przewodniczący 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 – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 34/2017- jednogłośnie – 6 głs. „za”.
Do pkt 2
Spotkanie z Kierownikiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Przewodniczący Komisji poinformował o zaproszeniu na dzisiejsze posiedzenie Kierownika Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w celu przekazania uwag i skarg zgłoszonych na posiedzeniu
komisji w dniu 13 grudnia 2017r.
Następnie poinformował o otrzymanym piśmie od Starosty Powiatu Brzeskiego skierowane do
Przewodniczącego Rady Miejskiej. W piśmie tym starosta zwraca się o przesłanie na piśmie wniesionych
skarg na zachowanie pracowników oddziału zamiejscowego w Lewinie Brzeskim.
Na tym komisja zakończyła.
Do pkt 3
Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że mieszkańcy skarżą się na brak patroli
policji a szczególnie w godzinach nocnych w ogóle ich nie ma. Na pewno należy mieć na uwadze, że
Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim ma aż dwie gminy do obsłużenia przy niewystarczającej liczbie
pracowników. Dlatego też, zaprosił Komendanta Policji na posiedzenie komisji, aby wyjaśnić ile na terenie
gminy Lewin Brzeski jest przeprowadzanych patroli, jaka jest teraz sytuacja kadrowa, tym bardziej, że zależy
aby w gminie mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
Komendant Policji w Lewinie Brzeskim Wojciech Andruchów na wstępie przedstawił Z-cę Komendanta
Krzysztofa Grabowieckiego.
Następnie omówił jak wygląda sytuacja kadrowa na Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim, że są tylko
wolne dwa wakaty, w ubiegłym roku były aż cztery. Problemy z kadrą występują dopiero, kiedy część
funkcjonariuszy przebywa na chorobowym lub też na urlopie macierzyńskim. Ogólnie zatrudnionych
w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim jest 26 osób.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o dział prewencji, ile w tym dziale jest
zatrudnionych pracowników.
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Komendant Policji poinformował, że w dziale prewencji winno być 5 dzielnicowych, 6 funkcjonariuszy
zespołu patrolowo – interwencyjnego, 1 kierownik dzielnicowy i jest 1 wolny wakat w prewencji. Obecnie
zespół patrolowo – interwencyjny liczy tylko 3 osoby z uwagi na nieobecność w pracy 3 osób.
Przewodniczący Komisji i Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zwrócili uwagę, że obecnie jest tylko
jeden zespół patrolowo – interwencyjny.
Komendant Policji poinformował, że komisariat w Lewinie Brzeskim cały czas funkcjonuje, jest otwarty, są
przeprowadzane patrole. Współpracują z Komendą Powiatową Policji w Brzegu. Następnie poinformował
o liczbie zgłaszanych interwencji, do których zawsze są podjęte działania, bez względu jaki patrol otrzyma
informację, bo zdarza się, że nawet patrol ruchu drogowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
Komendant Wojewódzkiej Policji w Opolu, kilkanaście razy w miesiącu wysyła na teren powiatu brzeskiego
do pomocy drużynę prewencyjną.
Komendant podkreślił, że jest cały czas zapewniona ciągłość służby na Komisariacie Policji w Lewinie
Brzeskim, nie ma spraw pozostawionych bez załatwienia, może do niektórych interwencji był wydłużony
czas dojazdu na miejsce. Każde zdarzenie jest zapisywane, monitorowane. Trzeba też mieć na uwadze, że
w całym kraju są wolne wakaty w policji, jest problem naboru osób do policji.
Radny Roman Pudło zapytał o liczbę zgłoszonych interwencji przez osoby i o liczbę interwencji ze strony
policji.
Komendant Wojciech Andruchów udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał czy przy obecnej obsadzie
Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim mogą mieszkańcy gminy Lewin Brzeski czuć się bezpiecznie bo ma
obawy czy przy tej obsadzie będzie zapewnione bezpieczeństwo mieszkańcom.
Komendant Wojciech Andruchów poinformował, że mieszkańcy gminy Lewin Brzeski mogą czuć się
bezpiecznie, zawsze na terenie gminy jest jeden patrol bo nawet przy pełnej obsadzie to nie ma takiej
możliwości aby były dwa patrole na terenie gminy Lewin Brzeski. Zawsze w okresie letnim szczególnie
wakacyjnym otrzymują pomoc z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk podkreślił, że krążą wśród mieszkańców Lewina Brzeskiego pogłoski
jakoby pomieszczenia w budynkach po byłej cukrowni „Wróblin” adaptowane są na hotel pracowniczy dla
cudzoziemców. Pracownicy mają być werbowani w państwach azjatyckich, w takich krajach jak Pakistan
i Indie ponieważ zatrudnianie obywateli z Ukrainy stało się już zbyt kosztowne. Dodatkowo mieszkańców
bulwersuje fakt, że pracowników takich ma być od pięciuset do ok. tysiąc pięćset osób. Dla tak małego
miasteczka jakim jest Lewin Brzeski nawet pięćset przyjezdnych osób odmiennych kulturowo może być
znaczącym problemem.
Komendant zapewnił, że w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia to na pewno patrol pojawi się, tylko może
wystąpić sytuacja, że będzie dłuższe oczekiwanie jeżeli będzie musiał dojechać patrol z powiatu. Na pewno
interwencja zostanie rozpatrzona. Jeszcze raz Komendant podkreślił, że w Gminie Lewin Brzeski jest
bezpiecznie, patrole są przeprowadzane a obsada komisariatu jest dobra bo bywało o wiele gorzej, kiedy
brakowało więcej etatów. Na zakończenie Komendant podziękował za zaproszenie i poprosił o zgłaszanie
problemowych spraw związanych z bezpieczeństwem na terenie gminy Lewin Brzeski.
Na tym komisja zakończyła spotkanie.
Do pkt 4
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 5 grudnia
2017r. do dnia 12 marca 2018r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do
przedłożonego sprawozdania:
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Przewodniczący Komisji zapytał o sprzedaż nieruchomości gruntowej na własność a będącej w użytkowaniu
wieczystym położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Piasta Kołodzieja.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny również zapytał o sprzedaż nieruchomości
gruntowej na własność a będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Asnyka.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin wyjaśniła, że
obecnie nieruchomości te były oddane w użytkowanie wieczyste, właścicielem gruntów jest gmina,
użytkownicy wystąpili z wnioskiem o wykupienie tych gruntów na własność.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na cenę sprzedaży zbędnego dla gminy składnika majątku ruchomego –
wózka akumulatorowy MELEX, zapytał czy nie korzystniej było sprzedać na złom.
Kierownik Wydziału RN Wioletta Kruk - Jaromin wyjaśniła, że składniki majątku ruchomego zostały
sprzedane dla Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim wg sporządzonej wyceny.
Kolejno radny Piotr Barszcz zapytał
Kantorowice i Nowej Wsi Małej.

jak przebiega sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w m.

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w ostatnich przetargach sprzedano trzy działki
rekreacyjne, można powiedzieć, że jest zainteresowanie tymi działkami.
Przewodniczący Komisji zapytał o nie wyrażoną zgodę na umorzenie zaległości opłaty czynszowej za najem
lokalu mieszkalnego.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Joanna
Mokrzan udzielili wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zapytał o położenie lokalu mieszkalnego przy ul.
Cichej w Lewinie Brzeskim.
Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan poinformowała o położeniu lokalu.
Przewodniczący Komisji zapytał o realizację zadania – „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski”. Jednocześnie zwrócił uwagę na stan obiektu OSP
w Lewinie Brzeskim.
Z-ca Burmistrza poinformował, że termomodernizacja budynków OSP będzie realizowana w Lewinie
Brzeskim i w Skorogoszczy. OSP w Łosiowie nie kwalifikuje się, dlatego też jest w planie że docieplenie tego
obiektu zostanie wykonane ze środków z budżetu gminy. Obecnie oczekujemy na ocenę wniosku.
Radny Piotr Barszcz zapytał o szczegółowe położenie działki nr 55/6 w Mikolinie – czy to jest teren byłego
boiska.
Kierownik Wydziału RN Wioletta Kruk – Jaromin wyjaśniła, w jakim miejscu jest położona działka, jest to
teren przejęty od Agencji Nieruchomości Rolnej i służył jako boisko sportowe.
Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie Burmistrza z Radą Budowy nt. budowy kanalizacji sanitarnej
w gminie, jak postępują prace. Następnie zwrócił uwagę na brak firm remontujących drogi, bo jak prace
będą opóźnione to będzie później ciężko wyłonić firmę do odbudowania uszkodzonych dróg po budowie
kanalizacji sanitarnej.

4

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że na tym spotkaniu zobowiązano wykonawcę do
przygotowania harmonogramu pracy robót. Okazało się, że jest wiele błędów projektowych
w dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej, ponadto niektórzy właściciele działek nie pozwalają wejść
na swoją nieruchomość. Wykonawca zapewnia, że roboty będą wykonywane zgodnie z harmonogramem,
który przedłoży na kolejnym posiedzeniu Rady Budowy.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, to że firma nie może wejść na posesję to jest wyłącznie wina projektanta.
Przecież to projektant uzgadnia z właścicielem nieruchomości o zajęciu działki pod budowę kanalizacji,
projektant winien otrzymać zgodę od właścicieli działek przez które będzie przebiegać kanalizacja sanitarna.
W takim przypadku należałoby zwrócić się do projektanta o uzupełnienie dokumentacji.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli : Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Antoni Rak Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o spotkania Z-cy Burmistrza
z przedstawicielem Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Z-ca Burmistrza poinformował, że w związku z planowanymi zmianami do Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie planuje się aby cała Polska tworzyła jedną
specjalną strefę ekonomiczną, czyli każdy będzie mógł skorzystać z ulg. Wyznaczone już obszary będą miały
dodatkowe preferencje, mają być inne wymagania dla inwestorów. Obowiązkiem gminy będzie dokonanie
aktualizacji terenów należących do strefy ekonomicznej.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy gmina Lewin Brzeski skorzysta na
planowanej zmianie rozporządzenia.
Z-ca Burmistrza poinformował, że gmina Lewin Brzeski ma już wyznaczone tereny. Zmiana ma być
wprowadzona po to, aby na każdym terenie inwestor mógł otworzyć działalność i skorzystać z ulg. Dla
gminy będzie korzystniej ponieważ okres stosowanych preferencji wydłuży się z 10 lat do 15 lat.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 9
Zapoznanie się z informacją nt:
ppkt 1
osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2017 roku oraz o średniej strukturze
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
Z-ca Burmistrza poinformował, że zgodnie z ustawą Karty Nauczyciela co roku ma być przedłożone
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
za 2017 rok w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Nauczyciele uzyskali
średnie wynagrodzenia i tym samym nie ma potrzeby wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.
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ppkt 2
wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na znaczny udział uczniów w zajęciach sportowych bo aż 1170, gdzie
wydatkowano tylko kwotę 7.282,00 zł.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił, że w ramach tych środków szkoły
mogły otrzymać dofinansowanie na organizowanie różnych imprez sportowych – np. poprzez zakup nagród
dla zawodników.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.
Do pkt 6
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały :
ppkt 1
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
Z-ca Burmistrza poinformował, że Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu /sprężarka powietrza/ celem doposażenia stacji
konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zakup w/w sprężarki usprawni działalność aparatów dróg
oddechowych wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, że o zakup sprężarki powietrza wystąpiła Państwowa Straż Pożarna a
będą z niej korzystać jednostki OSP.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że tą sprężarkę będzie obsługiwała Państwowa Straż Pożarna, a będą z niej
korzystały wszystkie jednostki OSP.
Wywiązała się dyskusja, udział w niej wzięli: Przewodniczą Komisji Robert Laszuk, radny Antoni Rak, radny
Piotr Barszcz.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2017;
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Krystyna Warchał
– Lenartowicz poinformowała, że zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka
pomocy społecznej ma obowiązek przedłożyć radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka
oraz przedłożyć potrzeby w tym zakresie.

6

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na ponoszone koszty przez M-GOPS w Lewinie Brzeskim dot.
opłacenia pobytu 25 osób w Domach Pomocy Społecznej. Zapytał czy te osoby nie mogą liczyć na bliskie
osoby.
Kierownik wyjaśniła, jakie są ponoszone koszty przez gminę i przez osobę przebywającą w Domu Pomocy
Społecznej. Też nie zawsze rodzinę stać na opłacenie pobytu.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał czy jest to obowiązek gminy? Uważa, że jednak trzeba tym osobom
pomóc, są to osoby wymagające pomocy drugiej osoby.
Kierownik Krystyna Warchał – Lenartowicz wyjaśniła, że jest to obowiązek gminy, zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej. Przeważnie są to osoby wymagające pomocy przez 24 godziny.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał, czy zdarzyły się takie
przypadki, że rodziny otrzymujące zasiłki 500+ musiały zwracać nienależnie pobrane środki.
Kierownik Krystyna Warchał – Lenartowicz poinformowała, że nie było takich przypadków. Ale są rodziny,
które nie otrzymują środków finansowych tylko przy pomocy asystenta rodziny kupują potrzebne produkty.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy wydatkowane środki w wysokości 107 211 zł są z budżetu gminy czy
otrzymujemy dotację.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że są to środki z budżetu państwa na realizację zadania i wynagrodzenia
pracowników.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że pomimo zmniejszenia się bezrobocia to nie można
zauważyć, że zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Następnie poruszył sprawę
udzielenia pomocy osobie, gdzie z prywatnych środków wyremontowano mieszkanie i zakupiono niezbędny
sprzęt i rzeczy do mieszkania. Powstał obecnie problem z korzystania z pieca gazowego, który jest nie do
końca sprawny.
Kierownik Krystyna Warchał – Lenartowicz poinformowała, że zostały już podjęte działania w tej sprawie.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 3
przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
Kierownik Krystyna Warchał – Lenartowicz poinformowała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej składa się radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
Przewodniczący Komisji zapytał czy liczba osób korzystających zawsze z pomocy społecznej zmniejsza się
czy utrzymuje się na takim samym poziomie.
Kierownik Krystyna Warchał – Lenartowicz wyjaśniła, że przedłożone sprawozdanie dotyczy z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo –
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wychowawczych, pomoc w funkcjonowaniu rodziny, nauczenia gospodarowania środkami finansowymi ,
podstaw nauczenia codziennego życia. Można powiedzieć, że liczba osób korzystających z różnej pomocy
nie zmniejsza się ani nie zwiększa się. Podkreśliła, że pomimo przygotowania tych rodzin do życia to i tak po
kilku latach trzeba od nowa przygotowywać, bo nie dają sobie rady. Są to rodziny wymagające cały czas
opieki i pomocy. Rodziny są wspierane dzięki pracownikom socjalnym, asystentów rodzinnych, których jest
za mało i Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim jak i praca psychologów. Gdzie jest też potrzebna dla
rodziców czy innych osób.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w Świetlicy Terapeutycznej został już zatrudniony
psycholog, jest coraz większa potrzeba porad psychologa.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że z gminy Lewin Brzeski 13 dzieci przebywa w rodzinach
zastępczych i 15 dzieci przebywa w domach dziecka. Dla tych dzieci jest to ratowanie ich życia.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – dnia 1 stycznia 2018 roku weszła w życie
nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. W ustawie tej znalazły się przepisy regulujące ustalanie
czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania w przedszkolach oraz ustalania opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne korzystanie z wychowania
przedszkolnego. Zapisy te wcześniej były określone w ustawie o systemie oświaty, jednak z dniem
1 stycznia 2018 roku zostały uchylone. Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia uchwały
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zaznaczyć należy
również, że art 106 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mówi, że uchwały rady gminy podjęte
przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu
dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie
art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W kwestiach merytorycznych uchwała zawiera
ustalenia z tracącej moc uchwały z 2014roku, przy czym zasady odpłatności (terminy, sposób obliczania
opłaty miesięcznej, sposób zmniejszania wniesionej opłaty za nieobecności dziecka)zostaną ustalone
stosownym zarządzeniem Burmistrza.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla
których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć;
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – projekt uchwały dostosowuje zapisy obecnie
obowiązującej uchwały ustalającej dla zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Lewin
Brzeski obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pedagogów, psychologów i logopedów (obecnie 26 godz.
w tygodniu) oraz doradców zawodowych (obecnie 25 godzin w tygodniu) do zmienianych od 1 września
2018r. zapisów Karty Nauczyciela, które mówią, że obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin w/w
nauczycieli nie może przekraczać 22 godzin. Zmiana Karty Nauczyciela została wprowadzona nową ustawą
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lewin Brzeski na 2018 rok” jest
obligatoryjnym zadaniem gminy i wynika z zapisów ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z treścią art. 11a.
ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 poz. 1840) do przyjęcia uchwały upoważniona jest rada
gminy. Program powinien obligatoryjnie określać sposoby:
1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)odławianie bezdomnych zwierząt;
4)obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)usypianie ślepych miotów;
7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8)zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Lewin Brzeski” zgodnie z wymogiem art. 11a. ust. 7 został przedstawiony do zaopiniowania
Fundacji Mali Bracia, Fundacji Azyl Nadziei, Fundacji S.O.S. dla zwierząt, Brzeskiemu Towarzystwu
Miłośników Zwierząt, Fundacji Fioletowy Pies, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Brzegu oraz
Zarządowi Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu oraz został poddany konsultacjom
społecznym.
Radny Roman Pudło zapytał dlaczego nazywamy „zwierzęta bezdomne”, gdyż zwierzęta kojarzą Mu się
z przebywaniem w klatkach, bo dom to ludzie mają .
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrona Środowiska Joanna Mokrzan
wyjaśniła, że wynika to z ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta te, nie mają zapewnionego miejsca (domu),
ani właściciela, są po prostu bezdomne.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk podkreślił, że bezdomne psy będą wyłapywane teraz przez
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych- Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, Żędowice.
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że w 2017r. wyłapano 10 psów i umieszczono w schronisku dla
zwierząt, 19 psów przebywało w tymczasowych domach, dzięki zaangażowaniu grupy działania, które
zostały przekazane do adopcji, 5 psów wróciło do właścicieli, 36 kotów zostało wysterylizowanych, koty
bytujące na wolności są dokarmiane w okresie zimowym.
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na koszty realizacji programu opieki na zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt wyniosły 14.600,00 zł.
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że ogółem koszty wyniosły za 2017 rok 34.696,66 zł.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Lewin Brzeski na
realizację zadań służących ochronie powietrza;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - niniejszy projekt uchwały ma na celu ochronę
i poprawę stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
w szczególności zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego w piecach i kotłowniach
pracujących na potrzeby centralnego ogrzewania. Przewiduje się, że dofinansowanie przedsięwzięć
polegających na wymianie systemów grzewczych na systemy proekologiczne wpłynie na wzrost
zainteresowania wymianą przestarzałych nie ekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało
wpływ na poprawę jakości powietrza w Gminie. Uchwała określa w sposób szczegółowy kto i na jakich
zasadach może ubiegać się o dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na zapis w § 3 ust. 3 pkt 1) litera b
i pkt 2, uważa, że są to takie same zapisy tylko inne kwoty. Uważa, że należy inaczej sprecyzować te zapisy.
Uwaga – stan członków Komisji 5 radnych. Obrady opuścił radny Piotr Barszcz.
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że dotyczy to budynków wielorodzinnych gdzie jest tylko jedno
przyłącze gazowe do budynku oraz przyłącza gazowe do poszczególnych lokali mieszkalnych.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, Przewodniczący Komisji,
Z-ca Burmistrza, Kierownik Wydziału GK, radny Antoni Rak, radny Roman Pudło.
Po zakończonej dyskusji Z-ca Burmistrza poinformował, że zostanie wniesiona autopoprawka Burmistrza do
omówionych uwag o treści :
„§ 3. 1. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania wynosi 3.000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 %
kosztów kwalifikowalnych.
2. Kosztem kwalifikowalnym w przypadku zadań objętych dotacją, są wydatki poniesione na:
1) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, węzła cieplnego;
2) zakup kotła gazowego, olejowego, piecy akumulacyjnych;
3) zakup kotła na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem,
spełniający wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012;
4) zakup i montaż pompy ciepła.
3. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również z innych
źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków
budżetowych gminy Lewin Brzeski, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji
udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami”.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały wraz
z wprowadzona autopoprawką Burmistrza. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5
członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

10

ppkt 8
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn:
„Remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski”;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - przedstawiona uchwała jest wynikiem
wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami powiatu Brzeskiego odnośnie współfinansowania budowy
chodników w drogach powiatowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. Powyższa
inwestycja będzie realizowana przez powiat Brzeski na podstawie stosownej pisemnej umowy. Szacunkowa
wartość dofinansowania z budżetu gminy wyniesie do 150.000,00 zł jednak nie więcej niż 50% wartości
realizowanego zadania. Zakres zadania dotyczy przebudowy chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O
w Przeczy.
Przewodniczący Komisji poinformował, że jest to zadanie powiatu, ale znowu jak gmina nie będzie
współfinansować to nie będą na terenie gminy wyremontowane drogi i chodniki.
Radny Antoni Rak przyznał rację radnemu.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, informując, że
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi - 12.723. Jednolita norma przedstawicielstwa848,20. Liczba mieszkańców się zmniejszyła i zarazem norma przedstawicielstwa się zmniejszyła. Również
wprowadzono zmiany, że jednostki pomocnicze czyli sołectwa nie można danego sołectwa podzielić na
okręgi i dołączyć do innej jednostki, do innego sołectwa. Wyjątkiem jest w tedy, kiedy jednostka nie ma
innego sąsiedztwa i w naszej gminie jest to sołectwo Strzelniki. Graniczy tylko z sołectwem Łosiów.
Również był problem z sołectwem Różyna, była zawsze przy sołectwie Łosiów, którą ujęto do okręgu nr 11.
W skład tego okręgu wchodzi aż 5 sołectw, ale też to wynika z liczby mieszkańców. Każde proponowane
zmiany musiały być uzgodnione z Komisarzem Wyborczym w Opolu I. Również nastąpiła zmiana obwodu
głosowania dla sołectw Różyna, Buszyce i Leśniczówka, do tej pory głosowali w Łosiowie a teraz głosowali
by w Skorogoszczy. Mając również na uwadze odległości to jednak sołectwa ujęte w okręgu nr 11 mają
najbliżej do Skorogoszczy.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło, radny
Antoni Rak, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej
Grabny.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 10
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w sprawie podziału gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że Obwód Nr 1 obejmuje okręgi nr 1 i 2 –
1554 mieszkańców, Obwód Nr 2 obejmuje okręgi nr 3,4,5 –2340 mieszkańców (zmiana na wniosek
starszych mieszkańców ul. Rynek i sąsiednich z okręgu Nr 3, którzy głosowali w Świetlicy Terapeutycznej na
ul. Moniuszki). Obwód Nr 3 obejmuje okręgi nr 6,7 –1685 mieszkańców, Obwód Nr 4 obejmuje okręgi nr
9,10 –1795 mieszkańców, Obwód Nr 5 obejmuje okręgi nr 11,12,13 –3136 mieszkańców, Obwód
Nr 6 obejmuje okręg nr 14 –872 mieszkańców Obwód Nr 7 obejmuje okręg nr 8 i 15 – 1341 mieszkańców.
Informacja dla mieszkańców o granicach obwodów głosowania zostanie dostarczona do każdego
mieszkania, tym bardziej, że wystąpiła zmiana siedziby OKW w Łosiowie, nie będzie już w budynku OSP
tylko w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie przy ul. Słowackiego również w Skorogoszczy nie będzie
w budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki tylko przy ul. Zamkowej.
Następnie Z-ca Burmistrza poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska ze względu na
odległość do lokalu wyborczego wniosła o wykreślenie z Obwodu Nr 5 w Skorogoszczy sołectwa stanowiące
Okręg Wyborczy Nr 11 ( tj. Buszyce, Chróścina, Leśniczówka, Różyna i Wronów) i wprowadzenie je do
Obwodu głosowania Nr 3 w Lewinie Brzeskim. Wyjaśnił, że w przypadku wprowadzenia zmian liczba
mieszkańców przypadająca na jeden obwód w Obwodzie głosowania Nr 5 w Skorogoszczy zmniejszy się
i w dalszym ciągu będzie spełniać normy określone w Kodeksie wyborczym. Tylko teraz ponownie należy
wystąpić do Komisarza Wyborczego o zatwierdzenie proponowanej zmiany.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Antoni Rak Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
Po zakończonej dyskusji Komisja jednogłośnie (w obecności 5 członków - 5 głs. „za ) wnosi o wykreślenie
z Obwodu Nr 5 w Skorogoszczy sołectwa stanowiące Okręg Wyborczy Nr 11 ( tj. Buszyce, Chróścina,
Leśniczówka, Różyna i Wronów) i wprowadzenie je do Obwodu głosowania Nr 3 w Lewinie Brzeskim przy ul.
Mickiewicza. Komisja do pozostałych granic obwodu nie wniosła uwag.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 7
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności komisji za
2017r. i planu pracy na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapoznał z treścią opracowanego sprawozdania
z działalności Komisji za rok 2017 zwracając się do członków Komisji czy chcieliby wprowadzić uzupełnienie
do przedstawionego sprawozdania.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek jak również uzupełnienia treści sprawozdania.
Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do Członków Komisji czy mają
propozycje omawiania innych tematów w poszczególnych miesiącach, które zostały ujęte w projekcie planu
pracy komisji na 2018 rok.
Członkowie Komisji nie złożyli propozycji zmian do projektu planu pracy Komisji.
Projekt planu pracy Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 8
Sprawy różne - wolne wnioski.
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Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.31 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
Protokół zatwierdzono
17 kwietnia 2018r.
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