PROTOKÓŁ

NR 30/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 17 kwietnia 2018r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1230 .
Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 3 członków Komisji.
Nieobecni - Anna Zacharewicz, Władysław Górka
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia
17 kwietnia 2018r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad
sesji dodatkowego projektu uchwały :
1) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
2) w sprawie zmiany uchwały 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
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia niniejsze projekty uchwał.
Komisja w składzie 3 osobowym – jednogłośnie 3 głs. „za” wprowadziła do porządku posiedzenia projekty uchwał.
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 29/2016 z posiedzenia z dnia 22 marca 2017r.
2. Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
3. Zaopiniowanie sprawozdań z:
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 marca 2018r. do dnia 10 kwietnia
2018r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r. z wykorzystaniem środków publicznych.
4. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2017r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
3) w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim;
4) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
5) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018;
6) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018;
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości
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opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania:
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 29/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 29/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że do omówienia tematu zostali zaproszeni - Pani Arletta Kostrzewa Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lewinie Brzeskim i Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu– jednak z uwagi na pilne sprawy służbowe nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu komisji.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z:
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 marca 2018r. do 10 kwietnia
2018r.
Zapytania zgłosili :
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 6 pkt 9 odnośnie przejęcia przez gminę drogi w
Skorogoszczy.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż przejęcie nastąpiło w związku z realizacją kanalizacji na osiedlu
Kolonia.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym części podsumowującej sprawozdania do informacji o podpisaniu porozumienia z gminą Popielów na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa
ścieżek pieszo- rowerowych w gminie Popielów i gminie Lewin Brzeski” w ramach RPO WO na lata 20142020 – Aglomeracja Opolska a mianowicie czego dotyczyło spotkanie.
Burmistrz poinformował, iż na tą chwilę jest złożony wniosek i czekamy na ocenę.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
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ppkt 2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
Zapytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 3 osobowym - jednogłośnie 3 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 4
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2017r.
Komisja nie zgłosiła wniosków i uwag do niniejszej informacji przyjmując do wiadomości.
Do pkt 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła się następująco:
Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej stanowiącej, że gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej - co roku do dnia
30 kwietnia organ wykonawczy przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalenia planu
finansowego w zakresie pomocy społecznej na rok następny. W obecnym stanie rzeczy zachodzi potrzeba
podjęcia uchwały zawierającej ocenę i rekomendację organu wykonawczego gminy, co do zadań w sferze
pomocy społecznej w bieżących okresach.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, czy MGOPS prowadzi stołówkę.
Odpowiedzi udzieliła Zastępca Kierownika MGOPS Pani Urszula Bandrowska informując, że jest takie miejsce na ul. Konopnickiej gdzie wydaje się około 60 obiadów.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wolontariatu, ponieważ nie ma zbyt dużo informacji na ten temat w ocenie zasobów, czy jest to zjawisko braku chętnych do niesienia pomocy i czy jest
odpowiednio propagowany przez MGOPS.
Pani Urszula Bandrowska poinformowała, iż wolontariat jest ogłaszany lecz jest coraz mniej ludzi chętnych
do wzięcia udziału w takim wolontariacie i za wolontariat jest uważane nawet zgłoszenie, że ktoś potrzebuje pomocy.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 3 osobowym – jednogłośnie 3 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

3

ppkt 2
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W związku z uwagami zgłoszonymi przez Wydział Prawny i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
dot. zgodności podjętej uchwały z art. 11a ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 tj.) należało wykreślić z załącznika uchwały Nr XLIII/379/2018 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok” wyrazu „bezdomnych” w §2 pkt 4 i wykreślenie wyrazu „bezdomnego” w §12. W oparciu o wskazanie uwag dokonano
zmiany w uchwale.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 3 osobowym – jednogłośnie 3 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W związku z rozbudową domków jednorodzinnych w mieście Lewin Brzeski, graniczących bezpośrednio
z drogą powiatową nr 1162 0 Różyna - Lewin Brzeski, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 220, ark.
mapy 1, obręb Buszyce, zachodzi konieczność przedłużenia istniejącej ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim dla
potrzeb ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości położonych w obrębie miasta Lewin Brzeski. Propozycja przedłużenia ulicy zyskała akceptację Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski oraz mieszkańców wsi
Buszyce. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha”
w Lewinie Brzeskim o część działki nr 268/2, ark. mapy 1, KW OP1B/00022478/3 oraz część działki nr 220,
ark. mapy 1, KW OP1B/00035501/5.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 3 osobowym – jednogłośnie 3

głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert
oraz w trybie art. 19a uopp. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom z organizacjami
działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną uchwałą.
Przyjmując w listopadzie 2017 roku program współpracy z organizacjami pożytku publicznego
na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów,
w tym utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł.
W ocenie burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85 000 zł nie była wystarczająca, aby realizować zadanie w całym roku 2018, stąd też ogłoszony został konkurs na realizację zadania w I
półroczu roku 2018. Na zadanie w I półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, przeznaczono kwotę
85.000 zł.
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Ponadto do konsultowanego projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2018r. wpłynęła jedna uwaga dotycząca ujęcia w programie jednego zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Członkowie
Komisji poparli propozycję wydzielenia dodatkowych środków na w/w zadanie.
Proponowany projekt uchwały uzupełnia środki na „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki
nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” o kwotę 85.000 zł oraz na
małe zadanie w trybie art. 19a uopp w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, wypoczynku o kwotę 4.000 zł.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zgłosiła uwagę, aby w wierszu 7, kolumna 3 tabeli pn. „Zadania przyjęte do realizacji
w 2018r., formy współpracy, tryb wyłaniania wykonawców oraz środki finansowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań” otrzymał brzmienie: „Wspieranie realizacji zadania publicznego wykonywanego przez
organizacje pozarządowe”. Radna wyjaśniła, iż zmiana punktu 4 projektu uchwały polega na zmianie słów z
„organizacje pożytku publicznego na „organizacje pozarządowe oraz w jakim celu ma ona nastąpić.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.
Komisja w składzie 3 osobowym – jednogłośnie 3 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
wraz z autopoprawką.
ppkt 5
w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, iż zgodnie
z nową, obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r.
poz. 1566, zm. poz. 2180) do kompetencji rady gminy należy coroczne określanie, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, sezonu kąpielowego w okresie między 1 czerwca a 30 września. Proponowany projekt uchwały przewiduje, że sezon kąpielowy rozpocznie się na terenie naszej gminy w ostatnim
dniu roku szkolnego i zakończy w ostatnim dniu wakacji.

U W A G A: na obrady komisji dotarł radny Władysław Górka- liczba radnych wynosi 4 osoby.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z nową, obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2017r. poz. 1566, zm. poz. 2180) w sezonie kąpielowym nie można już organizować tzw. miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ustawa dopuszcza organizowanie tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli, funkcjonujących przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz organizowanie kąpielisk funkcjonujących w sezonie kąpielowym ustalonym przez radę gminy w okresie między 1 czerwca
a 30 września. Wobec powyższego Burmistrz Lewina Brzeskiego podjął działania, aby na terenie gminy
utworzyć kąpielisko w rozumieniu cytowanej ustawy. Ustawa przewiduje, że kąpieliska organizowane na
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terenie danej gminy, po spełnieniu ściśle określonych ustawą wymogów, określa w formie wykazu kąpielisk
rada gminy, w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja. Projekt
takiej uchwały przygotowuje burmistrz i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały,
nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Przedłożony projekt uchwały określa
„Wykaz kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski”, obejmujący kąpielisko w granicach Miasta Lewin Brzeski,
na wydzielonym fragmencie wody powierzchniowej zbiornika wodnego przy ul. Nysańskiej.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, od kiedy dokładnie będą ratownicy.
Zastępca Burmistrza poinformował, ze od 23 czerwca do 2 września 2018r.
Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7
w sprawie zmiany uchwały 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 nie przedstawiono.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 4
ły.

osobowym – jednogłośnie 4

głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwa-

ppkt 8
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Artur Kotara informując, że kredyt w wysokości
1.000.000 zł zaciąga się w związku z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w roku 2018.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 4 osobowym – jednogłośnie 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Sołtys z miejscowości Przecza podziękował za przycinkę drzew Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joannie Mokrzan oraz Burmistrzowi Lewina Brzeskiego
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oraz zwrócił się z prośbą o sprawdzenie lamp w miejscowości Przecza- Raski, ponieważ jest kilka lamp które
świecą rano i wieczorem.
Radna Ilona Gwizdak w imieniu Pani sołtys z Golczowic zwraca się z prośbą o naprawę lampy przy ul. Opolskiej 46, oraz przy ul. Opolskiej 22 słup nr 114 jest bardzo zniszczony w związku z czym prosi o jego wymianę bądź naprawę. Radna zwróciła się, również z wnioskiem w imieniu mieszkańców wsi Borkowice o
zabezpieczenie i naprawę drogi gminnej łączącej Borkowice w wsią Chróścina. Droga ta biegnie równolegle
do drogi krajowej nr 94 Opole- Brzeg. Na omawianej drodze gminnej, na wysokości linii energetycznej,
został wykonany głęboki przekop (prawdopodobnie w celu spuszczenia wody z pola) co w konsekwencji
zagraża życiu i zdrowiu poruszających się po drodze mieszkańcom Borkowic i Chróściny.
Radna Grażyna Michalska poinformowała iż w związku z negatywną opinią zebrania wiejskiego w sprawie
wydzierżawienia działki nr 138/3, wnosi o wznowienie granic geodezyjnych przedmiotowej działki. Sołectwo Buszyce jest zainteresowane użytkowaniem niniejszej działki.
Burmistrz poinformował, iż wszystkie zgłoszone wnioski zostaną zbadane i zweryfikowane.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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