P r o t o k ó ł Nr 29/2018
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 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. 1200 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Mieczysław
Adaszyński. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi
quorum, przy którym komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do
protokołu.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 28/2017 z posiedzenia z dnia 13 grudnia 2017r.
2. Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 5 grudnia 2017r.
do dnia 12 marca 2018r.
4. 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.
5. 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.
6. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu sprawozdania z działalności komisji za 2017r.
i planu pracy na 2018 rok.
7. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 28/2017 z posiedzenia komisji w dniu 13 grudnia 2017r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają poprawki do treści
protokołu. Protokół był w wersji papierowej do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 28/2017- jednogłośnie – 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że zaprosił na posiedzenie komisji
Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, z uwagi na skargi mieszkańców gminy, że komisariat
jest często zamknięty, kiedy potrzebują pomocy ze strony policji to ich nie ma. Poprosił o wyjaśnienie
takiej sytuacji oraz zapytał czy komisariat nie potrzebuje pomocy, wsparcia ze strony samorządu.
Komendant Policji w Lewinie Brzeskim Wojciech Andruchów zwrócił uwagę, że nie otrzymał żadnej
informacji aby Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim nie zareagował na zgłoszoną interwencję na terenie
działania jednostki. Wszystkie interwencje są realizowane, jest prowadzony rejestr interwencji, gdzie jest
wszystko dokładnie opisane. Komendant podkreślił, że jest cały czas zapewniona ciągłość służby na
Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim, nie ma spraw interwencji pozostawionych bez załatwienia. Może
się tylko zdarzyć, że będzie wydłużony czas dojazdu na miejsce zdarzenia. Również się zdarza, że niektóre
interwencje, gdzie obowiązuje tryb skargowy są załatwiane telefonicznie, poprzez wyjaśnienie, jakie należy
podjąć działania.
Następnie Komendant 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 są, występują
dopiero, kiedy część funkcjonariuszy przebywa na chorobowym lub też na urlopie macierzyńskim.
Komisariat w Lewinie Brzeskim jest zawsze czynny, zawsze przebywa dyżurny. W przypadku kiedy
Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim nie ma możliwości obsłużenia zgłoszonej interwencji to obsługują
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Również jest możliwość posiłkowania się funkcjonariuszami Ruchu Drogowego jak i Wydziału
Kryminalnego, którzy akuratnie znajdują się najbliżej zdarzenia, tym bardziej, że kryminalni są niewidoczni.
Trzeba też mieć na uwadze, że w całym kraju jest problem z naborem osób do pracy w policji, są wszędzie
wolne wakaty.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, że na terenie parku w Skorogoszczy nie widział patrolu policji już
od 4 - 5 miesięcy. Uważa, że patrol policji nie winien polegać, że policja samochodem objedzie teren szkoły
i parku i na tym koniec. Patrol winien być pieszy, policjanci powinni sprawdzić teren parku i szkoły.
Sprawdzić co się dzieje w terenie, przecież z samochodu nie widać co się dzieje poza murami parku.
Komendant Policji wyjaśnił, że jeżeli patrol stwierdzi, że należy sprawdzić co się w terenie dzieje to na
pewno opuści pojazd i sprawdzi. Jest jeden patrol, który obsługuje dwie gminy a oprócz tego muszą
przygotować dokumentację z przeprowadzonej interwencji, przeprowadzić przesłuchanie, sporządzić
wywiad środowiskowy , uzyskać pomoc prawną, także tych zadań jest bardzo wiele.
Następnie poinformował radnego, że w przypadku wystąpienia zagrożeń można za pomocą Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa zaznaczyć gdzie występuje zagrożenie. To wtedy w miarę możliwości patrol
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sprawdza czy jest faktycznie zagrożenie i podejmuje działania w celu wyeliminowania zagrożenia. Ponadto
przez kilka dni sprawdza.
Radny Władysław Górka i radna Ilona Gwizdak zwrócili się do Komendanta o przeprowadzanie częstych
patroli w parku przy rzece Nysie Kłodzkiej oraz teren cmentarza.
Komendant Policji wyjaśnił, że akurat źle się składa, że dzielnicowy m. Skorogoszcz przebywa na
chorobowym ale miejscowość tą obsługuje inny dzielnicowy z sąsiedniego rejonu. Jeszcze raz Komendant
podkreślił, że jeżeli jest wiadomo o zagrożeniu, czy łamania przepisów czy innych zdarzeń a osoba nie chce
dzwonić na Komisariat Policji , aby nie ujawniać się to może poprzez mapę zagrożeń zgłosić o łamaniu
przepisów. Należy też mieć na uwadze, że Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim obsługuje dwie gminy a
zdarzeń jest bardzo wiele to też nie zawsze może natychmiast podjąć działania.
Radna Ilona Gwizdak zapytała o termin rozwiązania wolnych wakatów oraz czy jest możliwość zwiększenia
liczby etatów?
Kolejno Komendant Komisariatu Policji wyjaśnił, że funkcjonariuszy jest wystarczająco zatrudnionych
w Lewinie Brzeskim, można nawet powiedzieć , że jest zadowalający bo bywało gorzej. Zwrócił uwagę, że
na terenie całego kraju brakuje osób do pracy w policji i może się jeszcze zwiększać.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński podsumowując wypowiedzi przedmówców, powiedział, że
okazuje się jednak, że brakuje funkcjonariuszy bo gdyby była cała obsada to może by nie doszło do
różnych niepotrzebnych zdarzeń. Dlatego też, czy nie należałoby wystąpić do Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu o uzupełnienie wolnych wakatów, ponieważ mieszkańcy gminy nie widzą patroli policji na
terenie gminy, czują się mniej bezpieczni. Obowiązkiem jest naszym dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców
gminy, Komenda Wojewódzka winna ze strony gminy Lewin Brzeski czuć nacisk aby Komisariat mógł
w pełni funkcjonować były dwa patrole dla każdej z gmin.
Komendant podkreślił, że byłby za tym aby była pełna obsada komisariatów policji w powiecie jak
i w województwie. Tylko niestety coraz mniej osób chce pracować w policji. Wyjaśnił, że aby były dwa
patrole czyli jeden dla gminy Lewin Brzeski a drugi dla Gminy Olszanka to musiała by się zmienić obsada
komisariatu – zwiększyć się o 9 osób. Trzeba by było też zmienić status komisariatu. Ale należy mieć na
uwadze, że brakuje osób do pracy w policji dlatego jest tyle wolnych wakatów. Nie można powiedzieć, że
Komenda Wojewódzka i Komenda Powiatowa nie pomaga, bo w miarę możliwości wysyła patrole,
gwarantuje że do wszystkich zgłoszonych interwencji wysyłane są patrole.
Przewodniczący Komisji pokreślił, że w policji są braki kadrowe i dlatego jest taka sytuacja w kraju. Dlatego
też należy zwracać uwagę, że problem kadrowy występuje i należy interweniować.
Komendant Wojciech Andruchów wyjaśnił, że Komenda Wojewódzka cały czas prowadzi nabór
pracowników do policji i wspomaga ich działalność. Zaznaczył, że dzięki służbom ponadnormatywnym
polegającym, że policjant przebywający na urlopie może w tym czasie pracować, pełnić dyżur.
Współpracują z Komendantem Straży Miejskiej.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, czy nie lepiej byłoby zaprosić na sesję albo zorganizować spotkanie
z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Opolu i Komendantem Powiatowej Policji w Brzegu. Takie
spotkania były już nie raz organizowane.
Komendant Wojciech Andruchów powiedział, że na pewno nikt by nie chciał aby funkcjonariusze chorowali,
tylko pracowali, aby nie było wolnych wakatów.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że gmina z dochodów własnych przekaże środki finansowe dla Policji
w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla

3

Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, w związku z tym zostanie w najbliższym czasie zostanie zwołana
sesja nadzwyczajna.
Na tym komisja zakończyła spotkanie.
Do pkt 3
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:
Radna Ilona Gwizdak zapytała o nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę na okres 10 lat
położoną w Borkowicach.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała,
że nieruchomość została wydzierżawiona dla osoby, która złożyła wniosek o dzierżawę.
Kolejne zapytanie radnej Ilony Gwizdak dotyczyło sprzedaży działek rekreacyjnych położonych
w Kantorowicach i Nowej Wsi Małej.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała,
że w ostatnich przetargach udało się sprzedać 3 działki rekreacyjne.
Przewodniczący Komisji zapytał o liczbę sprzedanych działek od ogłoszenia pierwszego przetargu.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała,
że ok. osiem działek.
Radna Grażyna Michalska zapytała czy w związku sprowadzoną inwestycja budową gazociągu Zdzieszowice
– Wrocław będzie można podłączyć m. Buszyce.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, gdyż jest to budowa rurociągu
o wysokim ciśnieniu, jest to budowa sieci przesyłowej.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 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.
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Komisja nie wniosła uwag i zapytań.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.
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.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że działania profilaktyczne w szkołach i innych placówkach
oświatowo – wychowawczych nie odbyła się.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że profilaktyka w szkołach odbyła się w ramach programu „Spójrz
Inaczej”. Natomiast w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmu i narkomani są organizowane różne
zajęcia m.in. sport, różne wyjazdy dla dzieci i ich rodziców.
Radna Ilona Gwizdak podkreśliła, że większość środków wydatkowanych jest w mieście Lewin Brzeski –
Świetlica Terapeutyczna. Rozumie, że świetlica jest dostępna dla wszystkich dzieci ale z innych
miejscowości jest trudno codziennie uczestniczyć w zajęciach, mają utrudniony dojazd do świetlicy. Dlatego
też ma prośbę aby środki te podzielić tak, aby mogła skorzystać również mała społeczność – sołectwa.
Posiadają fundusz sołecki ale jest on niewystarczający na zorganizowanie wypoczynku w czasie wakacji lub
ferii dla dzieci. Ponieważ z tych środków muszą wyremontować świetlice, place zabaw, utrzymać tereny
zielone.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że właśnie na wniosek radnej w zeszłym roku wydzielono już
w budżecie środki w wysokości 2.000 zł dla obwodu szkolnego w Skorogoszczy i w Łosiowie w celu
zorganizowania różnych zajęć dla dzieci. Również w tym roku zostały zabezpieczone środki w budżecie tylko
jeszcze nie ma do końca ustalonej kwoty oraz jakie zajęcie, w jakiej formie miałby być organizowane.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na wysokość przeznaczonych środków dla miasta Lewin Brzeski a na
poszczególne sołectwa, jest to bardzo duża różnica.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że została utworzona placówka Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeski dla
wszystkich dzieci z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski, dlatego też więcej przeznacza się środków. Jest
utrudniony dojazd dla dzieci z terenu gminy, ale mają również możliwość korzystania ze świetlicy.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, że również należałoby pomyśleć nad organizowaniem różnych
zajęć dla osób 50+ , taki jak obecnie jest prowadzony w Skorogoszczy, gdzie wiele osób w różnym wieku
(kobiet) uczęszcza, nawet z ościennych sołectw. Natomiast jak były zajęcia dla dzieci to było ich bardzo
mało, nie były zainteresowane zajęciami. Ma prośbę, że jak będzie tylko możliwość aby organizować różne
zajęcia dla tych osób w sołectwach.
Z-ca Burmistrza poinformował, że już od kilku lat Burmistrz podjął działania, aby właśnie dla tej grupy
społecznej pozyskiwać środki na organizowanie różnych zajęć. Obecnie prowadzone są w Publicznej Szkole
Podstawowej w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej raz w tygodniu zajęcia z jogi oraz zajęcia dwa razy
w tygodniu dla seniorów w M-GDK w Lewinie Brzeskim. Gdzie jest tylko możliwość pozyskania środków to
tam są składane wnioski.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Władysław Górka, radna Grażyna Michalska, Z-ca Burmistrza
Dariusz Struski, radna Ilona Gwizdak.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość otrzymania środków z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zorganizowanie zawodów sportowych
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dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy, w roku 2017 zaplanowane środki nie zostały
w pełni wykorzystane.
Z-ca Burmistrza poinformował, że koordynatorem sportu w gminie jest radny Piotr Barszcz, który zbiera
informacje z poszczególnych szkół, w jakich zawodach sportowych będą uczniowie brali udział. Tak, że
zawsze można wystąpić o środki.
Radna Ilona Gwizdak zapytała, czy również pomoc finansową może otrzymać stowarzyszenie jeżeli będzie
organizować zajęcia sportowe, treningi, szkolenia dla dzieci bo nie zawsze szkoła jest tym zainteresowana.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński podsumowując dyskusję stwierdził że aby w miarę
możliwości posiadanych środków udzielać wsparcia finansowego również sołectwom na organizowanie
różnych imprez sportowych.
Radna Grażyna Michalska również zapytała czy stowarzyszenie może liczyć na pomoc finansową z tych
środków.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił na jakich zasadach ma działać stowarzyszenie, jak jest jego rola.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił, że środki z opłat alkoholowych są
to środki „znaczone” i z ustawy wynika na jakie zadania można przeznaczyć te środki. Jest możliwość
przeznaczyć środki na zajęcia sportowe - pozalekcyjne. I właśnie z tych środków są finansowane zawody
sportowe, dojazdy uczniów na zawody, nagrody. Każdy obwód szkolny korzysta z tych środków, Dyrektor
występuje z wnioskiem o środki. Nie ma podstaw prawnych aby przeznaczyć środki finansowe dla
Stowarzyszeń.
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;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - 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 Władysław Górka zapytał czy również OSP w Skorogoszczy będzie mogło korzystać z zakupionej
sprężarki.
Z-ca Burmistrza poinformował, że Państwowa Straż Pożarna na pewno nie będzie zabraniała.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
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.
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ppkt 2
przyjęcie sprawozdanie 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.
Następnie poinformowała, że bezrobocie się w gminie zmniejsza jak również zmniejszają się środki
na zabezpieczenie pomocy społecznej. Koszt realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
w poszczególnych działach zaznaczając, że coraz więcej przybywa nowych zadań, co i zarazem jest więcej
potrzeb.
Radna Ilina Gwizdak zwróciła uwagę na poziom bezrobocia i wydawane środki na osoby bezrobotne
w wysokości 268.626,00 zł. Uważa, że nie ma bezrobocia. Na terenie naszej gminy można znaleźć pracę,
nawet w tych małych miejscowościach. Zapytała o sposób weryfikacji osób, które są zawsze bezrobotne.
Kierownik OPS wyjaśniała, że statystycznie wyliczono w Polsce, że 10% społeczeństwa będzie zawsze
bezrobotne, będzie wymagało pomocy społecznej. Są to osoby, które do żadnej pracy nie można zmusić.
Przewodniczący Komisji potwierdził wypowiedź kierownika OPS, że osoby te nie zostały stworzone do
pracy, bez pomocy gminy nie potrafią funkcjonować.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radna Ilona Gwizdak, radny Władysław Górka, Przewodniczący
Komisji Mieczysław Adaszyński, Kierownik OPS Krystyna Warchał – Lenartowicz.
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 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.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do 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 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;
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Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił, że z dniem 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 2014 roku, przy czym zasady odpłatności (terminy, sposób obliczania
opłaty miesięcznej, sposób zmniejszania wniesionej opłaty za nieobecności dziecka)zostaną ustalone
stosownym zarządzeniem Burmistrza.
Radna Ilona Gwizdak zapytała o liczbę rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do przedszkola,
zaznaczając jednocześnie, że rodziny wielodzietne mają wysoką pomoc finansową niż rodziny mając jedno
dziecko.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radna Ilona Gwizdak, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Kierownik
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do 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 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;
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.
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 6
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;

8

Kierownik Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformowała, że „Program
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. W zeszłym roku gmina wydatkowała na realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w wysokości 34.696, 66zł.
Następnie Kierownik 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.
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 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.
Radny Władysław Górka zapytał, czy wpłynęły już wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu
gminy Lewin Brzeski oraz czy przy udzielaniu dotacji będą wybierane miejscowości najbardziej objęte
smogiem.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że wśród mieszkańców jest zainteresowanie duże, składane
są zapytania w tej kwestii. Dlatego też postanowiono ustalić zasady udzielania dotacji dla wszystkich
mieszkańców gminy Lewin Brzeski na ile pozwolą zabezpieczone środki w budżecie gminy.
Wywiązała się dyskusja udział wzięli: radna Ilona Gwizdak, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący
Komisji Mieczysław Adaszyński, radna Grażyna Michalska.
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Sołtys sołectwa Przecza Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem, czy osoba budująca nowy dom będzie
mogła również otrzymać dotację na zakup pieca.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że dotacja będzie udzielana wyłącznie dla osób wymieniających stare piece na
nowe.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński podkreślił, że mieszkańcy sołectwa Łosiów pytają
kiedy będzie dofinansowanie na montowanie paneli słonecznych. Uważa, że gmina również winna zmierzać
w kierunku wydzielenia środków w budżecie na dotację na montowanie paneli słonecznych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
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 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”;
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że 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 Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę, że Starosta Powiatu Brzeskiego przeznaczył
z budżetu powiatu 50.000 zł na budowę nowego wydziału medycznego w Brzegu o kierunku pielęgniarstwo
i chwali się tym wszędzie. Jest z takiego faktu niezadowolony, gdyż gmina musi z własnego budżetu
przeznaczać środki na remont dróg powiatowych. Gmina Lewin Brzeski z budżetu gminy cały czas
przeznacza środki na powiat brzeski, jak nie na utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa, to na utworzenie stanowiska pracy ds. zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu to na
remonty czy budowę dróg. Uważa, że należy radnym powiatu brzeskiego z naszej gminy zwrócić uwagę, jak
starostwo wydaje pieniądze a później gmina Lewin Brzeski musi udzielać pomocy finansowej w formie
dotacji dla powiatu brzeskiego. A znowu jak gmina nie udzieli dotacji to nie będą remontowane drogi
i chodniki. Jak tak będzie dalej to zaraz ZDW w Opolu wystąpi o dofinansowanie remontu dróg
wojewódzkich położonych na terenie gminy Lewin Brzeski. Przypominał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej
zaproponował wyliczyć ile to gmina w ostatniej kadencji udzieliła dotacji dla powiatu brzeskiego, może
okazać że można było za te środki wyremontować wszystkie gminne drogi.
Radny Władysław Górka powiedział, że życzył by sobie aby ZDP w Brzegu wykonywał tyle remontów dróg
z własnego budżetu co ZDW w Opolu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę, że od 5 lat ZDW w Opolu nie dokonał
naprawy wysepki w Łosiowie ani nie przeprowadził remontu chodnika ul. Słowackiego w Łosiowe.
Wywiązała się dyskusja między radnym Władysławem Górką, Przewodniczącym Komisji oraz sołtysem
z Przeczy Stanisławem Piszczek na temat przeprowadzanych remontów dróg i chodników przez ZDW
w Opolu.
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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. W skład okręgu nr 15 zostało ujęte sołectwo Kantorowice, wcześniej wchodziło
w skład okręgu części miasta Lewin Brzeski.
Radna Grażyna Michalska stwierdziła, że okręg nr 11 jest jedynym z wszystkich utworzonych okręgów,
gdzie sołectwa wchodzące w skład okręgu nie do końca ze sobą graniczą.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radna Grażyna Michalska, Z-ca Burmistrza, radna Ilona Gwizdak,
radny Władysław Górka, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński.
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
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.
Radna Grażyna Michalska zapytała czy nie można by było ująć sołectwa Chróścina i Wronów do okręgu
nr 12 - sołectwa Skorogoszcz.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że spowoduje to przekroczenie normy przedstawicielstwa.
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Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radna Grażyna Michalska, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, radna Ilona
Gwizdak, radny Władysław Górka, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński.
Następnie Radna Grażyna Michalska powiedziała, że porównując odległości z poszczególnych sołectw to
również sołectwa ujęte w okręgu nr 11 mogą głosować w Lewinie Brzeskim lub w Łosiowie czy nawet
w Buszycach w świetlicy wiejskiej.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, że również siedzibę OKW można zrobić w sołectwie Chróścina.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jeżeli okręg nr 11 zostanie ujęty do obwodu w Łosiowie to powstaje sytuacja,
że mieszkańcy z tych wszystkich sołectw będą musieli dojechać do Łosiowa. Natomiast w przypadku
pozostawienia okręgu nr 11 w obwodzie w Skorogoszczy to jak będzie możliwość pozyskania środków to
można zorganizować dowóz mieszkańców. Tylko należy mieć na uwadze, że sołectwo Różyna ma najdalej
do Skorogoszczy i to dla nich należałoby zapewnić transport. Jeśli chodzi o obwód w Buszycach to i tak
mieszkańcy pozostałych sołectw będą musieli dojechać do lokalu wyborczego. Następnie poinformował
o zmianie siedziby OKW w Łosiowie, że 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. Na zakończenie Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że
podział na okręgi jak i na obwody musi być zgodny z kodeksem wyborczym. Projekty uchwał były kilka
krotnie konsultowane z Komisarzem Wyborczym.
Kolejno wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radna Grażyna Michalska, radna Ilona Gwizdak, Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski, radny Władysław Górka.
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 Mieczysław Adaszyński 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 Mieczysław Adaszyński 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.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, czy nie lepiej temat „Sposoby i efekty ograniczenia niskiej emisji na
terenie gminy Lewin Brzeski przenieść na m-c późniejszy, czy nie za szybko Komisja zajmie się tym
tematem.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jest to najlepszy czas na wymianę pieców, ponieważ na jesień to już jest za
późno, tu już trzeba być przygotowanym na okres grzewczy.
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Radna Ilona Gwizdak poinformowała, iż w związku z dużym zainteresowaniem sołtysów było tematem
zmian w emeryturach rolników proponuje ująć w planie pracy komisji w m-cu wrześniu temat - Informacja
przedstawiciela KRUS nt. zmian w emeryturach rolników.
Komisja przychyliła się do propozycji.
Projekt planu pracy Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 8
Sprawy różne - wolne wnioski.
Sołtys sołectwa Przecza Stanisław Piszczek wnosi:
1) o naprawienie okręgu na drodze gminnej szutrowej przy posesji nr 29 w Przeczy, powstała dziura
w rurze przepustowej pod drogą o średnicy ok. 40 cm;
2) zwrócił się prośbą w imieniu swoim i mieszkańców, aby wzdłuż drogi gminnej biegnącej od drogi
powiatowej do osiedla w Przeczy i drogi biegnącej do posesji nr 68 w kierunku m. Raski dokonać cięć
pielęgnacyjnych drzew, gałęzie pod wpływem warunków atmosferycznych spadają na drogę, co
stwarza zagrożenie, że mogą spaść na przechodzące osoby lub stojące samochody. Jak również
gałęzie te zanieczyszczają rowy przez co wstrzymują odprowadzanie wód opadowych i gruntowych
z miejscowości Przecza.
Następnie zapytał, czy gmina otrzymała środki na remonty dróg gminnych, ponieważ słyszał w mediach,
o otrzymaniu środków przez Wojewodę Opolskiego z przeznaczeniem na remonty dróg lokalnych.
Z-ca Burmistrza poinformował, że gmina otrzymała już informację o środkach i złoży zapotrzebowanie
do Wojewody, ale czy gmina otrzyma to trudno teraz powiedzieć.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński o godz. 14.10
zamknął posiedzenie.

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